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Naturguide Grønland er spækket med nyeste 
viden om Grønlands natur, geologi, klima, dyr 
og planter. 

Guiden er din indgang til naturoplevelser i hele 
Grønland med rejsebeskrivelser, forslag til sejl- 
og vandreture og besøg til landets mest spek-
takulære naturseværdigheder. 

Der er medtaget over 550 arter af dyr, planter, 
svampe m.fl. i guiden. Dertil kommer en helt ny 
geologisk oversigt over bjergarter og mineraler. 
Bogen, som er rigt illustreret med 540 farve-
fotos og 18 landkort, er den mest omfattende 
guide, der til dato er udgivet om Grønland. 

Naturguide Grønland henvender sig til alle 
natur- og rejseinteresserede, der har en for-
kærlighed for Grønland. Med den i hånden er 
du godt rustet til at gå på opdagelse i Grøn-
lands storslåede natur.
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Bo Normander (f. 1971) er naturforsker (ph.d.), 
rådgiver og forfatter med et bredt kendskab 
til arktisk miljø og natur. Han har skrevet en 
række rapporter og videnskabelige artikler 
om natur og biodiversitet. Han er stifter og 
ejer af NaturTanken og har tidligere været 
programleder ved WWF Verdensnaturfonden, 
europæisk direktør for Worldwatch Institute 
og forsker ved Danmarks Miljøundersøgels-
er (Aarhus Universitet). Han har boet i Ilu-
lissat og gennemført talrige ekspeditioner, 
vandreture, skiture og motionsløb rundt om-
kring i Grønland. I 2016 udgav han fotobo-
gen ”Greenlandic Seasons – Natur og Klima i 
Diskobugten”. Hjemmeside: naturtanken.dk.
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DEL I  
GRØNLANDS NATUR

Fakta om Grønland 
Navn: Kalaallit Nunaat (Grønlændernes Land)

Befolkning: 56.421 (2021)

Største byer: Nuuk (18.800 indb.), Sisimiut (5.600 indb.) og Ilulissat (4.700 indb.)

Byer: 17 Bygder: 56

Areal: 2.166.086 km2 Isfrit areal: 410.449 km2 (19%)

Styreform: Parlamentarisk demokrati. Selvstyre i Rigsfællesskab med Danmark og Færøerne

Parlament: Inatsisartut (31 pladser) i Nuuk

Hovederhverv: Fiskeri, turisme, byggeri og serviceerhverv

Nordligste punkt: Oodaaq Ø (705 km fra Nordpolen)

Sydligste punkt: Nunap Isua/Kap Farvel (samme breddegrad som Oslo)

Højeste punkt: Gunnbjørn Fjeld (3.693 m)

Gennemsnitstemperatur, januar: Nuuk -7,5°C, Ilulissat -12,6°C

Gennemsnitstemperatur, juli: Nuuk 7,4°C, Ilulissat 8,3°C

Landskab: Fjeldrig tundra, klippe, steppe, græsland og dværgbuskhede

Ikoniske dyr: Isbjørn, moskusokse, pukkelhval, grønlandshval, polarræv og snehare

Planteliv: Lavtvoksende tundraplanter, lyng, revling, dværgbirk, pil, arktiske urter, mosser og laver
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8 Del I Grønlands natur Introduktion til Grønland 9

Introduktion til Grønland

Nogle siger, at det kun er i bygderne, man fin-
der det “rigtige” Grønland.

Lige syd for Sisimiut på vestkysten og lige 
nord for Tasiilaq på østkysten skæres Grøn-
land af polarcirklen (66°33’ N). Nord for polar-
cirklen forekommer dage med midnatssol om 
sommeren og dage med fuldstændig mørke om 

vinteren (hvor solen ikke overstiger horison-
ten). Jo længere mod nord man kommer, desto 
længere varer perioden med midnatssol hen-
holdsvis vintermørke. I Ilulissat er perioden 
med midnatssol 65 dage, mens mørketiden er 
45 dage. I det allernordligste Grønland er der 
hele 150 dage med midnatssol, men også 130 
dage med totalt mørke.

Grønland er verdens største ø og det 12. stør-
ste land i verden. Fra nord til syd er landet hele 
2.670 km langt – samme afstand som fra Oslo 
til Athen. På det bredeste sted er der 1.050 km.

Geografisk er Grønland en del af det nord-
amerikanske kontinent, og afstanden til Ca-
nada (Ellesmere Island) er på det korteste sted 
i Nordgrønland kun 26 km. Historisk, politisk 
og økonomisk er landet dog tæt forbundet med 
Danmark og Europa.

Omkring 81% af Grønland er dækket af ind-
landsis, der består af sammenpressede lag på 
lag af sne, og er op til 3 km tykt. Indlandsisen 
“afvandes” via et stort antal gletsjere, der 
langsomt fører ismasserne væk fra indlandet 
og ud i smeltevandselve og fjorde. Der findes 
derfor kæmpemæssige isfjelde (isbjerge) næs-
ten overalt langs Grønlands kyster.

Det isfrie areal udgør omkring 410.000 km2, 
hvilket er lidt mere end Norge. Med en befolk-
ning på 56.000 mennesker har Grønland ver-
dens laveste befolkningstæthed svarende til, 
at hver person har 7 km2 isfrit areal til rådighed 
(næsten 1.000 gange mere end hver dansker).

Grønland er et bjergrigt og kuperet land, og 
naturen er domineret af arktisk tundra, der på 
store stræk ligger uberørt hen med den op-
rindelige vegetation og et stort set intakt dy-
reliv. Selv i byerne skal man ikke bevæge sig 
langt, før man befinder sig midt i den vilde, 
arktiske natur.

Alle byer og bygder ligger ved kysten – flest 
på syd- og vestkysten. Hver tredje grønlænder 
bor i hovedstaden, Nuuk. Der findes ikke veje 
mellem byerne, så al transport foregår med 
båd eller fly og om vinteren også med hunde-
slæde og snescooter.

Før i tiden har små bygder og bopladser væ-
ret spredt i stort antal langs de grønlandske 
kyster. Mange af disse er nu forladte, så ho-
vedparten af befolkningen i dag bor i de større 
byer. Der er dog stadig mange driftige bygder; 
ofte beliggende midt i den skønneste natur. 

Den 13. januar hvert år samles Ilulissats borgere på en 
bakke ved Isfjorden for at hilse solen velkommen efter 
halvanden måneds mørketid.

Befolkning og historie
Der har boet mennesker i Grønland i over 
4.500 år. Selv i det barske Nordøstgrønland, 
som i dag er ubeboet, har der gennem lange 
perioder levet inuit-folk – senest helt frem til 
starten af 1800-tallet. De første grønlændere 
er indvandret fra Canada, hvor de har kunnet 
krydse orddeling: havisen på de smalleste ste-
der, formentlig på jagt efter moskusokser eller 
ren, der gav dem mad og tøj på kroppen. At 
disse tidlige nomadefolk – Independence I og 
II – har kunnet leve i det nordlige Grønland 
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70 Del II  Rejseguide Nuuk og Sydvestgrønland 71

Nuuk og Sydvestgrønland

Sisimiut er Grønlands næststørste by, en 
vigtig uddannelses- og erhvervsby og en op-
lagt destination for vandrere, skiløbere og fri-
luftsfolk af alle slags. Verdensberømt er den 
ikoniske, men udfordrende vandrerute Arctic 
Circle Trail mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.

Maniitsoq er en naturperle og et af Grøn-
lands bedste steder at spotte hvaler. Evigheds-
fjorden og områdets øvrige fjorde er lange og 
smalle med mange, kælvende gletsjere og 
nogle af landets højeste fjelde. Området er 
også kendt for mange fuglefjelde.

Længere mod syd venter unikke naturop-
levelser i sjældent besøgte Paamiut og Arsuk, 

hvor den grønlandske vildmark kan opleves i 
sin uberørthed langt fra alfarvej.

Hele Sydvestgrønland ligger i åbentvands-
området, dvs. at havet normalt ikke fryser til 
is om vinteren. Det giver gode betingelser 
for Grønlands hovederhverv, fiskeriet, og for 
skibstrafik i det hele taget, hvilket også histo-
risk set er en afgørende grund til den høje bo-
sætning i Sydvestgrønland.

Landskabet varierer meget. Ved Kangerlus-
suaq er fjeldene afrundede og lave, og dalene 
steppeagtige, mens terrænet blot 100 km der-
fra – omkring Sukkertoppen Iskappe og Evig-
hedsfjorden – er alpint med stejle, spidse 
fjeldtinder, der når over 2.000 meters højde. 
Højfjeldspræg findes også omkring Nuup Kan-
gerlua og videre mod syd.

Sydvestgrønland er delt mellem to kommu-
ner henholdsvis Qeqqata Kommune med råd-
hus i Sisimiut og Kommuneqarfik Sermersooq 
med rådhus i Nuuk.

Sådan kommer du til Sydvestgrønland
Fra København er der daglig direkte flyforbin-
delse til Kangerlussuaq, hvorfra der er videre 
afgange til de fleste byer i Sydvestgrønland 
(airgreenland.dk). Når lufthavnsudvidelsen i 
Nuuk som ventet står færdig i slutningen af 
2024, vil hovedstaden kunne tage imod in-
ternationale fly, uden at de først skal mel-
lemlande i Kangerlussuaq. Fra Reykjavik fin-
des også direkte fly til Nuuk (airiceland.com). 
Kystskibet Sarfaq Ittuk forbinder syd- og vest-
kystens byer (aul.gl).

Rundt om Sydvestgrønland
Største byer: Nuuk (19.000 indb.), Sisimiut (5.600 
indb.) og Maniitsoq (2.500 indb.)

Højeste punkt: Fjeldspids ved Sukkertoppen Iskappe 
(2.218 m)

Ikoniske fjelde: Sermitsiaq (1.210 m) i Nuuk og Kæl-
lingehætten (784 m) i Sisimiut

Længste fjord: Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq 
(180 km)

Ikoniske hvaler: Pukkelhval, finhval og kaskelot

Hovederhverv: Fiskeri, administration, serviceerhverv 
og turisme

Det skal du opleve:

• Hovedstaden Nuuk med smukke fjelde og dybe 
fjorde ▶ 72-77

• Sisimiut – et eldorado for friluftselskere ▶ 80-85

• Den ikoniske vandrerute Arctic Circle Trail ▶ 83

• Eventyrlig natur i Evighedsfjorden ▶ 87

• Det undersøiske kalklandskab i Ikka Fjord ▶ 92

Det sydvestlige Grønland strækker sig 700 km 
fra Arsuk i syd til Sisimiut i nord med Nuuk 
placeret lige i midten. Der er langt mellem by-
erne, men alligevel er regionen den tættest 
befolkede med over halvdelen af Grønlands 
indbyggere.

Nuuk er “storbyen” med alt, hvad hjertet be-
gærer af kulturtilbud, byliv, museer, arkitektur 
og ikke mindst en storslået natur. Sjældent lig-
ger hovedstæder så smukt placeret som Nuuk 
flankeret af markante fjelde og langstrakte 
fjorde i Nuup Kangerlua-systemet. Blandt 
highlights er legende pukkelhvaler om som-
meren og funklende nordlys om vinteren.
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82 Del II  Rejseguide Nuuk og Sydvestgrønland 83

leve Gammelhuset fra 1756, Blå Kirke fra 1775 
og flere andre velrestaurerede træhuse. På en 
klippetop midt i byen ligger den “nye” kirke, 
Zions Kirke, der blev opført i 1926.

I dag er det vigtigste erhverv stadig fiskeri, 
der foregår fra såvel små joller som store, 
udenskærs trawlere. Royal Greenlands stør-
ste fiske- og rejefabrik ligger i Sisimiut. Mange 
grønlændere får deres uddannelse i byen, der 

udbyder både erhvervsfaglige, tekniske og 
gymnasiale uddannelser, samt ingeniørud-
dannelser på Arctic DTU. Knud Rasmussens 
Højskole ligger også i byen.

Sisimiut ligger lige nord for polarcirklen og 
har derfor midnatssol om sommeren (3. juni 
– 11. juli). Om vinteren bliver dagene korte, 
men dog uden at solen helt forsvinder under 
horisonten, som det er tilfældet længere mod 
nord. Byen er administrativt center for Qeq-
qata Kommune, der også dækker Kangerlus-
suaq og Maniitsoq.

Kællingehætten – Nasaasaaq
Øst for Sisimiut ligger et langstrakt fjeldmas-
siv, hvor Kællingehætten (Nasaasaaq) skil-
ler sig ud med sin 784 meter høje, pyramide-
formede top. For at komme dertil kan man gå 
(eller køre) til passet på nordsiden af Kællin-
gehætten. Passet er en smuk, frodig, elvgen-
nemskåret dal. Mod nord afgrænses dalen af 
Alanngorsuq-fjeldet (411 m), hvor en skilift 
fører op mod toppen.

Fra passet kan man nå toppen af Kællinge-
hætten ved at vælge en af flere stier, der fø-
rer i sydlig/sydvestlig retning op ad fjeldsiden 
til et plateau (saddel) i ca. 600 meters højde 

(kort ▶ 81). Fra dette plateau går en svær og 
stejl sti i østlig retning det sidste stykke mod 
toppen. Det stykke er kun for øvede vandrere. 
Enkelte passager skal klatres, men der er op-
hængt reb til hjælp. Udsigten fejler absolut in-
tet – et storslået 360 graders panorama over 
skærgården mod syd, Sisimiut by mod vest og 
høje, sneklædte fjelde mod nordøst.

Vandreture
Udover turen til Kællingehætten er der mange 
andre muligheder for vandring i Sisimiuts bag-
land. En populær sti går til toppen af Præste-
fjeldet (Palasiq Qaqqaa) nord for byen. Fra 
lufthavnsvejen går en markeret, forholdsvis 
let vandresti op til toppen i 552 meters højde 
(kort ▶ 81), hvorfra der er en skøn udsigt i alle 
retninger.

En smuk vandresti går syd om Kællinge-
hætten, langs kysten af Amerloq-fjorden knap 
10 km i østlig retning til den nedlagte bygd As-
saqutaq. Man følger en tydelig sti, og det er en 
særlig oplevelse at gå mellem de stejle fjeld-
massiver på den ene side og havet på den an-
den. Vegetationen er frodig og blomsterrig, 
næsten sydgrønlandsk med den sydvendte be-
liggenhed. Der er gode chancer for at se hva-
ler i fjorden, bare lyt efter blåsten. Assaqutaq 
blev nedlagt som bygd i 1969 og mange huse 

står i forfald, men enkelte holdes vedlige til 
brug som lejrskole og overnatning for lokale 
og turister.

Hjemturen kan gå ad samme sti som ud-
turen, eller man kan arrangere en bådtur én 
af vejene. Alternativt kan man vælge en rute 
nord om Kællingehætten. Fra Assaqutaq for-
ceres fjeldet ved at gå i nordlig retning op til 
ca. 350 meters højde. Derefter fortsættes læn-
gere mod nord, indtil man når passet, hvor-
igennem stier fører tilbage mod Sisimiut enten 
syd om Alanngorsuaq neden for skiliften eller 
nord om samme fjeld (kort ▶ 81).

Udover ovenstående dagsture skal selv-
følgelig nævnes den klassiske Arctic Circle 
Trail (ACT), der er en 160 km lang vandre-
rute, der går mellem Kangerlussuaq og Sisi-
miut (▶ boks ovenfor).

Bygden Sarfannguit
I bunden af den smalle Amerloq Fjord syd 
for Sisimiut ligger fisker- og fangerbygden 
Sarfannguit med ca. 100 indbyggere. Som 
den eneste beboelse i Verdensarvsområdet 
Aasivissuit-Nipisat (boks ▶ 84), udgør bygden 
et naturligt midtpunkt for den traditionelle, 
vestgrønlandske fangerkultur. Bygdens grøn-
landske navn betyder “det lille strømsted”, 
som henviser til de kraftige strømhvirvler, 

Arctic Circle Trail (ACT)
Grønlands mest kendte og ikoniske vandre-
rute går ca. 160 km fra Kangerlussuaq Luft-
havn i indlandet til Sisimiut ved kysten. Ter-
rænet er meget varieret og kuperet, naturen 
himmelsk smuk, og ruten kan tilbagelægges 
på mellem 7 og 12 dage alt efter tempera-
ment og fysik. Ruten kræver, at man er i god 
fysisk form og er bekendt med øde fjeld-
terræn. Der er små hytter undervejs, men 
telt bør medbringes. På fotoet ses nedstig-
ningen til den eventyragtige dal neden for 
det sneklædte fjeldmassiv, Kællingehætten. 
En elv bugter sig ned gennem den grønne 
dal. For guides om ACT se cicerone.co.uk og 
greenlandicseasons.dk.

Den nedlagte bygd Asaqutaq er i forfald, men nogle huse vedligeholdes. Stedet er et populært mål for bådture, vandre-
ture og om vinteren hundeslæædeture.

Sisimiut – den gamle bydel med bl.a. den Blå Kirke og en 
rekonstruktion af et tørvehus.
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96 Del II  Rejseguide Diskobugten 97

ikke mindst rejer, der fanges med trawl. Sam-
men med turismen udgør fiskeriet områdets 
absolutte hovedindtægt.

Tidligere var Diskobugten isfast i det me-
ste af vinterhalvåret, men de senere års var-
mere klima har ført til en mindre udbredelse 
af havis, så bugten nu er sejlbar næsten året 
rundt. Området er delt mellem to kommuner 
henholdsvis Avannaata Kommune med råd-
hus i Ilulissat og Qeqertalik Kommune med 
rådhus i Aasiaat.

Sådan kommer du til Diskobugten
Indgangen til området er for de fleste luft-
havnen i Ilulissat, der efter endt udbygning 
i 2024 vil kunne tage imod internationale fly, 
uden at de først skal mellemlande i Kangerlus-
suaq (airgreenland.dk). Kystskibet Sarfaq Ittuk 
sejler fra syd- og vestkystens byer til Aasiaat, 
Qeqertarsuaq og Ilulissat (aul.gl), mens Disko 
Lines rutebåde forbinder samtlige af Disko-
bugtens byer og bygder (diskoline.gl).

Ilulissat
Med 4.700 indbyggere er Ilulissat Diskobug-
tens hovedby og Grønlands tredjestørste by. 

Ilulissat, der betyder “isfjeldene”, blev grund-
lagt som bygd i 1727, men overgik til dansk 
handelsstation i 1741 under navnet Jakobs-
havn. I 1782 stod byens vartegn, Zionskirken, 
færdig, og var længe Grønlands største kirke.

Fiskeri efter især hellefisk og dybhavsrejer 

er byens hovedindtægt, men også turismen 
fylder meget og er i konstant vækst. Byen har 
alt hvad den rejsende kan drømme om – fra 
sejlture på isfjorden, guidede havkajakture 
og byvandringer til mere krævende vandre-
ture i fjeldet eller hundeslædeture om vinte-
ren. Byen er velforsynet med turudbydere, tu-
ristbutikker, hoteller og spisesteder. Nogle af 
landets bedste restauranter findes her, og flere 
af dem har specialiseret sig i moderne gastro-
nomi med lokale, grønlandske råvarer.

Havnen er byens nerve. Her ligger også fi-
ske- og rejefabrikkerne. Mens de større traw-

lere, fragtskibe og turbåde ligger til kajs, er der 
en hel myriade af småbåde og joller i inder-
havnen. Om sommeren er bådene fortøjet til 
pontonbroer, mens havisen udgør et velegnet 
underlag om vinteren.

Ilulissat har et kunstmuseum med den 
kendte landskabsmaler Emanuel A. Petersen 
og et bymuseum, som bl.a. rummer minder om 
det berømte bysbarn Knud Rasmussen, der er 
kendt for sine mange slæderejser i det den-
gang uudforskede højarktiske Grønland og Ca-
nada.

Landskabet på Ilulissat-halvøen er præget af 

Diskobugten fyldes af isfjelde fra Sermeq Kujalleq og an-
dre af områdets gletsjere. Hver dag er et nyt skue ud over 
 bugten.
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Kort over Ilulissat-området 
med anbefalede vandre- og 
sejlruter indtegnet.

Zionskirken i Ilulissat med polar-kæruld i forgrunden.
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Denne feltguide indeholder beskrivelser af mere end 550 arter af dyr, planter og svampe med tilhø-
rende fotos for størstedelen af arterne. Guiden er dermed den mest omfattende dyre- og planteguide, 
der hidtil er lavet for Grønland. 

Selvom 550 arter udgør et relativt lille udsnit af Grønlands samlede antal arter, får man med guiden en 
grundig oversigt over de væsentligste og mest almindelige arter, som man kan møde i den grønland-
ske natur. 

For hver art er gengivet artens kendetegn og karakteristika, dens udbredelse i Grønland, levevis, samt 
eventuelle forvekslingsmuligheder med andre arter. 

Hver art er desuden ledsaget af et lille grønlandskort, der angiver artens udbredelse. Udbredelsen er på 
land inddelt i regionerne nord (N), nordvest (NV), sydvest (SV), syd (S), sydøst (SØ) og nordøst (NØ) og på 
havet i nordvest (NV), sydvest (SV), sydøst (SØ) og nordøst (NØ), som angivet på kortet overfor.

Sidste del af feltguiden indeholder en geologisk oversigt over nogle af Grønlands mest almindelige 
bjergarter og mineraler (▶ 340-356). 

Alle artsbeskrivelser er kvalitetssikret af forskere og eksperter fra Grønlands Naturinstitut og danske 
universiteter m.fl. (▶ 365) og er baseret på nyeste tilgængelige viden pr. december 2021. 
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Havpattedyr

I Grønland findes 23 arter af havpattedyr, som alle er beskrevet her. Isbjørn tilhører gruppen af 
havpattedyr, da den tilbringer det meste af livet på havisen.
 Man kan træffe intet mindre end 16 hvalarter i de grønlandske farvande. De fleste kommer 
til Grønland om sommeren, når der er isfrit og rigelige mængder af føde. Kun grønlandshval, 
narhval og hvidhval overvintrer regelmæssigt.
 Derudover kan man træffe fem sælarter samt hvalros, som er beslægtet med sæler, men ge-
netisk tilhører sin egen familie inden for havpattedyr. Muligvis er en sjette sæl, gråsæl, under 
indvandring, da den er blevet observeret nogle få gange i Sydgrønland.

Isbjørn
Nanoq Polar Bear Ursus maritimus 

180‑220 cm. 200‑600 kg. Isbjørnen er et af Grønlands mest ikoniske dyr og verdens største bjørn. Hannerne er markant 
større end hunnerne og kan i Grønland blive op til 250 cm lange og veje 5‑600 kg, mens hunnerne typisk vejer det halve. 
Isbjørnens pels er hvidgullig. Snude og læber er sorte ligesom huden inde under den kraftige, isolerende pels.
Udbredelse Isbjørnen færdes hvor, der er havis, og kommer kun i land, når isen forsvinder om sommeren, og når hunnen 
går i ynglehi for at føde sine unger om vinteren. Isbjørne forekommer hyppigst i NV‑ og NØ‑Grønland, men færdes langs 
hele østkysten og kan med drivisen nå helt til S‑Grønland. Isbjørne kan også forekomme sporadisk i V‑Grønland op til Disko 
Bugt, og på denne strækning er der tilsyneladende sket en stigning i bjørnebesøg de senere år. Ynglehi kendes fra NØ‑ og 
NV‑Grønland, men isbjørnen yngler formentlig også længere mod syd i Ø‑Grønland. I hele Arktis regner man med, at der 
er 22.000‑31.000 isbjørne i alt. Isbjørnen er truet af, at havisen forsvinder som følge af den globale opvarmning. Det kan 
betyde, at den anvender mere tid på land og derfor oftere kommer i nærkontakt med mennesker.
Levevis Ringsælen er isbjørnens foretrukne bytte, men den nedlægger også andre sælarter og endda hvidhval og narhval. 
Fisk, havfugle, fugleæg, hvalådsler og planter er også på menuen. Der kan gå lang tid mellem, at den fanger et bytte. En 
voksen isbjørn æder hvad der svarer til en ringsæl om ugen for at holde sig i gang. Særligt sælens spæklag fortæres og 
er vigtigt for at opbygge isbjørnens eget fedtdepot. Isbjørnene parrer sig om foråret, og de drægtige hunner drager i land 
i okt.‑nov. for at grave en hule i dyb sne. Ynglehiene ligger på stejle fjeldskråninger, men ynglehi på havisen er også ob‑
serveret. Omkring nytår fødes ungerne (normalt 2, men kuld med 1 eller 3 unger forekommer). Ungerne vejer kun 5‑600 g 
ved fødslen. Mor og unger bliver i hulen til april, hvor de begiver sig ud på isen. På det tidspunkt vejer ungerne 10‑12 kg. 
Normalt holder unger og mor sammen i over 2 år, hvorfor hunnen blot får unger hvert 3. år.

Isbjørn. 
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Remmesæl
Ussuk Bearded Seal Erignathus barbatus 

200‑250 cm. 250‑400 kg. Har en ensfarvet grålig til brunlig pels. Som 
eneste sælart er hunnen størst.
Udbredelse Almindelig ved alle Grønlands kyster, især i områder med 
havis. Antallet af dyr er ukendt, men bestanden vurderes stabil og ikke 
truet.
Levevis Lever især af fisk, men æder også hvad den kan finde på hav‑
bunden (især rejer og andre skaldyr), som den lokaliserer med sine 
følsomme knurhår. Hannen er som hvalrossen i stand til at synge un‑
der vandet, og kan tillokke hunner på flere kilometers afstand. Ungen 
fødes i april‑maj og kan svømme med det samme.
Forveksling Remmesælen kendes på den ikke‑mønstrede pels og de 
lange knurhår, der nogle gange er bøjet op som en stor moustache.

Grønlandssæl
Aataaq Harp Seal Pagophilus groenlandicus  

150‑200 cm. 70‑200 kg. Grønlandssælen har en lys, sølvgrå pels med 
sort hoved og en sort hesteskoformet markering på ryggen. Hannen har 
de skarpeste kontraster, mens yngre dyr er grålige med mørke pletter.
Udbredelse Almindelig ved alle Grønlands kyster. Hyppigst om som‑
meren, hvor den ses som gæst fra de store ynglepladser ved hhv. New 
Foundland og Jan Mayen. Her vurderes der at være 8 mio. dyr i alt. 
Den canadiske fangst af grønlandssælens hvidpelsede unger er nok 
en af de mest kontroversielle dyreværnsager nogen sinde og førte i 
1970’erne til store protester og boykot af sælskind. Herefter faldt ef‑
terspørgslen og fangsten markant, og en stor tilbagegang i bestandene 
blev vendt til fremgang.
Levevis En stor del af året lever den langt til havs langs randen af pak‑
isen. Flokke på tusindvis af dyr kan ses. Grønlandssælen lever af fisk, 
blæksprutter og krebsdyr. På pakisen føder hunnen 1 unge i feb.‑marts. 
Ungen bliver diet de første 2 uger, hvorefter den må klare sig selv. Den 
fødes med en tyk, hvid pels, kaldet lanugo. Pelsen er meget varm men 
ikke vandtæt, så ungen bliver på havisen i et par uger, indtil den fæl‑
der de lange hår og nøjes med den inderste, vandskyende pels og det 
spæklag, som moren har givet den.
Forveksling Voksne sæler kendes på det sorte hoved og den sorte he‑
steskotegning på ryggen.
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Fugle

Der er gode chancer for at se mange slags fugle i Grønland, især hvis man har en god kikkert 
ved hånden. Der er således observeret over 240 fuglearter i Grønland. Af dem er der ca. 60, der 
yngler fast i Grønland, og ca. 20, der er almindelige trækgæster. Disse er alle beskrevet her. De 
øvrige arter ses mere sjældent som strejf- eller trækgæster.

I guiden er angivet hver arts typiske længde målt fra næbspids til halespids. For de større ar-
ter er vægt og eventuelt vingefang også angivet.

Havørn
Nattoralik White-tailed Eagle  
Haliaeetus albicilla 

70‑100 cm. 4‑7 kg. Med et vingefang på op til 2,5 m er hav‑
ørnen Grønlands største fugl. Den unge fugl er mørkebrun 
med gråsort næb (foto th) og fælder til forskellige dragter, 
der langsomt bliver lysere frem mod voksenstadiet (6‑7 år). 
Hos den voksne, fuldt udfarvede fugl er forkrop og hoved 
lyst, undersiden mørkebrun, halen hvid og næbbet gult. Vin‑
gerne er brede og rektangulære med lange “fingre”. 
Udbredelse Findes i V‑Grønland mod nord til Ilulissat, samt 
i det sydligste SØ‑Grønland, hvor den formentlig er ved at 
brede sig længere mod nord. Bestanden vurderes til ca. 200 
ynglepar, stabil til svag fremgang siden den blev totalfredet 
i 1973. De fleste gamle havørne er standfugle, mens mange 
ungfugle trækker til S‑Grønland om vinteren. 
Levevis Havørnen lever især af fisk, men kan også tage hav‑
fugle og mindre pattedyr som snehare og polarræv, som den 
fanger med sine store, spidse kløer. Havørne yngler især 
langs kysten, men også i indlandet nær søer og elve. Reden 
anlægges på en fjeldhylde eller ‑top med god udsigt. Den 
bygges af grene og kviste og fores med mos, plantedele og 
gerne fåreuld. Havørne danner monogame par, der kan vare 
hele livet. De deles om redebygning og udrugning.

Jagtfalk
Kissaviarsuk Gyrfalcon Falco rusticolus  

50‑60 cm. Vingefang 110‑140 cm. 1‑2 kg. Hunnen størst. Stor, kraftigt bygget falk. Jagtfalken findes i Grønland i både mørke 
varianter og en hvid, højarktisk variant kaldet grønlandsfalk (foto). Udbredelse Udbredt i hele Grønland, men fåtallig alle 
steder. Samlet bestand skønnes at være 500 ynglepar. De nordlige bestande overvintrer typisk i S‑Grønland, men kan også 
trække til Island eller NV‑Europa. De sydlige bestan‑
de er overvejende standfugle. Totalfredet. 
Levevis Jagtfalken er en frygtindgydende jæger, 
der nedlægger byttedyr som snehare, lemming og 
fjeldrype og også en del spurve‑ og havfugle. Fal‑
kens typiske jagt går vandret hen over landskabet 
for lynhurtigt at dykke ned efter bytte på jorden 
eller vandet. De voksne danner ofte livslange, mo‑
nogame par. Om foråret lægger hunnen 3‑4 æg 
som regel i en gammel ravnerede. Især hunnen 
ruger, mens hannen jager og bringer føde. Foræl‑
drene oplærer ungerne i jagt. 
Forveksling Den hvide variant af jagtfalk er umis‑
kendelig, mens de mørke varianter kendes fra van‑
drefalk på, at kinden er mørkere og skægstriben 
mindre markant eller mangler helt.
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Fjeldørred
Eqaluk Arctic Char Salvelinus alpinus 

50‑90 cm. Op til 10 kg. Fjeldørreden optræder i mange farver. I havet er den sølvskinnende med mørk, blålig ryg, hvide 
pletter og lys bug. I gydetiden bliver underside og finner rødlige eller gyldne, og hannens kæber bliver krogformede. Under 
opholdet i ferskvand er oversiden mørkeblå til grønlig og brun, mens bugen stadig er gylden. I Grønland kaldes havgående 
fjeldørred ofte laks, mens “rigtige” laks kaldes skællaks med henvisning til disses markant større skæl. 
Udbredelse Udbredt over hele Grønland i fjorde, elve og søer. Generelt stabile bestande, men lokalt overfisket, især ved byer. 
Levevis Som alle laksefisk anadrom, hvorfor den lever i saltvand og gyder i ferskvand. Opgang i elvene sker i juli‑sept., 
som er højsæson for ørredfiskeriet. Gydning i aug.‑okt., hvorefter vinteren tilbringes i søer og elve indtil ørrederne atter 
drager til havs i foråret. For de unge fisk sker dette først, når de er 4‑6 år gamle. Nogle fjeldørredbestande lever hele livet 
i ferskvand. Fjeldørred har et varieret fødevalg af fisk, krebsdyr, insekter, snegle mv. 
Forveksling Den havgående form kan forveksles med laks og pukkellaks, men kendes bedst på sine mindre skæl og ty‑
deligt hvide forkanter på bug‑ og brystfinner.

Almindelig torsk
Saarullik Atlantic Cod Gadus morhua  

80‑140 cm. Op til 15‑30 kg. Torsken er en velkendt spisefisk med aflang, mørkplettet krop, lys sidelinje, tre rygfinner, to 
gatfinner og en karakteristisk skægtråd på underkæben. Som alle fisk vokser torsken hele livet, men bliver sjældent helt 
stor pga. fiskeri. Kan blive 20 år eller mere. 
Udbredelse Torskens udbredelse varierer meget, men i “gode” perioder kan den være talrig i fjorde og til havs – mod nord 
til hhv. Disko Bugt og Tasiilaq. I 1980’erne var bestandene i bund, men de seneste år svagt stigende. Klimaforandringerne 
og de højere vandtemperaturer kan bidrage til, at torsken vender tilbage til Grønland i stort antal. 
Levevis Torsken lever i stimer ned til 800 m dybde, ofte nær bunden, men også i vandsøjlen (pelagisk). Føden består af 
fisk, blæksprutter, samt af bunddyr, som torsken finder bl.a. vha. skægtråden. Gyder om vinteren, hvor en stor hun kan gyde 
op til 5 mio. æg. 
Forveksling Af de øvrige otte torskearter, der træffes i Grønland, kan især fjordtorsk (se denne) forveksles med alm. torsk. 
Andre torskefisk tæller sej (Pollachius virens) og blåhvilling (Micromesistius poutassou), der begge mangler skægtråden, 
mens kuller (Melanogrammus aeglefinus) kendes på en mindre skægtråd og en stor gråsort plet mellem forreste ryg‑
finne og brystfinne.

Fisk 213212 Del III  Artsbeskrivelser

112864_naturguide-groenland_7k_.indd   212-213112864_naturguide-groenland_7k_.indd   212-213 13-02-2022   11:54:2513-02-2022   11:54:25



Arktisk perlemorsommerfugl
Pakkaluaq qillaalasortalik Arctic Fritillary Boloria chariclea   

Vingefang 3‑4 cm. Den mest almindelige af Grønlands kun 5 dagsommerfugle. Orange overside med et mønster af sorte, 
irregulære og V‑formede pletter. Hunnen er normalt mørkere end hannen. Undersiden af vingerne har hvide pletter. Larven 
er gråbrun med sorte striber, lyse pigge og sorte hår. Udbredelse Almindelig i blomsterrige og relativt tørre fjeldområder 
i hele Grønland. Sydpå dog kun i højfjeldet. Klimaforandringer kan påvirke den og andre arktiske insekter, der er tilpasset 
kølige somre. Levevis Flyvetiden er fra sidst i juni til august, hvor det meste af tiden bruges til at finde en mage, suge nektar 
og solbade. Æggene udklækkes sidst på sommeren, og larverne når at blive udvoksede, inden de går i vinterhi indtil for‑
året, hvor de forpupper sig. Det menes, at larvens værtsplanter tæller pil og fjeldsimmer. Forveksling I N‑ og NØ‑Grønland 
findes polar‑perlemorsommerfugl (B. polaris), der ligner meget. Arktisk perlemorsommerfugl kendes på en tydelig, hvid 
trekant på bagvingens underside (foto tv), mens mønsteret hos polar‑perlemorsommerfugl er mere komplekst (foto midt).

Arktisk høsommerfugl
Pakkaluaq sungaartoq Northern Clouded Yellow  
Colias hecla 

Vingefang 3‑4,5 cm. Hannens overside er markant orangegul med 
mørke vingekanter. Hunnen er lidt mere smudsigfarvet, men med ty‑
delige gule pletter i den mørke vingekant. Begge køn har en orange‑
rød plet midt på bagvingerne. Undersiden af vingerne er gulgrøn og 
indrammet af en pink streg. Larven er grøn med hvidgule linjer langs 
kroppen.
Udbredelse Samme udbredelse som arktisk perlemorsommerfugl, dog 
sjælden i SØ.
Levevis Flyvetiden er fra sidst i juni til august. Flyver lavt over den 
varme jordoverflade og sætter sig normalt med sammenlagte vinger, 
mens Grønlands øvrige dagsommerfugle har udbredte vinger, når de 
“solbader”. De voksne lever af nektar, bl.a. fra tue‑limurt. Larvens værts‑
planter i Grønland kendes ikke.

Arktisk perlemorsommerfugl. Polar-perlemorsommerfugl. Larve af arktisk perlemor-
sommerfugl.

Lille ildfugl
Pakkaluaq takornataq Small Copper Lycaena phlaeas 

Vingefang 2,5‑3 cm. Forvingen er på oversiden gylden orange med ir‑
regulære, sorte pletter og gråbrun kant. Bagvingen er gråbrun med en 
orange stribe ved kanten. Undersiden har samme mønster, men lysere. 
Larven er grøn, korthåret og af og til med rødlige linjer.
Udbredelse Meget sjælden i Grønland og kun set i Qaanaaq‑området. 
Henføres til en underart, som er almindelig i arktisk Canada.
Levevis Flyvetid i juli‑aug. Larvens værtsplante i Grønland kendes ikke, 
men i Canada lever den især på fjeldsyre.

Bjerg-blåfugl
Pakkaluaq tungujortoq Arctic Blue Agriades glandon 

Vingefang 2‑2,5 cm. Hannen har en sølvgrå overside med blåligt skær. 
Hunnen er mere brunlig. Begge køn har en gråbrun underside med 
sorte øjepletter med hvidt omrids. Larven er lysegrøn og korthåret 
med røde mærker på ryggen.
Udbredelse Udbredt i de højarktiske egne nord for Qaanaaq‑området 
hhv. Scoresby Sund.
Levevis Flyvetid i juli‑aug. Foretrækker tørre, sandede steder. Larven 
kan leve på mange slags planter, f.eks. purpurstenbræk.
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Krebsdyr

HAV

Dybhavsreje
Kinguppak, raaja  Pink/NorthernShrimp  
Pandalus borealis 

10‑16 cm. Dybhavsrejen har en næsten gennemsigtig rød skal, som 
bliver orangerød ved kogning. Den har 2 par lange, røde antenner på 
hovedet, 5 par ben og 5 par små halefødder, som bruges til at svømme 
med. Rejer fanges både kystnært og udenskærs og udgør Grønlands 
største eksportvare. Udbredelse Udbredt langs hele Grønlands kyst, 
især langs vestkysten. Typisk på dybder fra 50 til 600 m, og få steder 
dybere. Levevis Dybhavsrejen er en såkaldt “førsthanlig hermafrodit”, 
idet den 5‑7 år gammel skifter køn fra han til hun. En hun kan blive 
over 10 år og veje 25 g. Hunnen bærer op til 3.000 æg under sin krop 
i 8 måneder, indtil de klækkes. Larverne gennemgår flere stadier, før 
de søger mod bunden. Rejerne lever af plankton og krill, og søger om 
natten op i vandsøjlen for at finde føden. De er selv føde for rovfisk.

Krebsdyr hører sammen med insekter og spindlere til dyrerækken leddyr, der er kendetegnet 
ved at have leddelte ben og et ydre skelet, et såkaldt exoskelet. Krebsdyr er meget forskellige i 
udseende, men adskiller sig fra andre leddyr ved at have to par antenner (følehorn) på hovedet 
og et par lemmer for hvert kropsled.

Der findes talrige arter af krebsdyr i Grønland. I havet spænder det fra krabber over dybhavs-
rejer til helt små dyr som krill og vandlopper. Krebsdyrene spiller en stor rolle i havets biomasse 
og fødekæder. F.eks. udgør krill en markant del af bardehvalernes føde.

I ferskvand findes der kun få arter af krebsdyr, som alle er relativt små som f.eks. dafnier og 
vandlopper. Disse er dog centrale i søernes stofomsætning og som fødeemne for større dyr.

Nogle af de mest almindelige og karakteristiske arter af krebsdyr er medtaget i guiden her.

Krill (lyskrebs)
Illeraq qaamasartoq Krill Euphausiidae 

15‑25 mm. Gennemsigtigt, lille krebsdyr, der ligner en minireje med store, kuglerunde øjne. Krill har på forkroppen 
små lysorganer, der kan udsende gulgrønt lys af få sekunders varighed. Lysets funktion er ukendt. Udbredelse Meget  
 almindelig i havene omkring Grønland. Levevis Krill lever af 
små alger og dyreplankton, som de filtrerer fra vandet med 
deres  specialiserede forben. De kan optræde i enorme sti‑
mer og udgør en vigtig fødekilde for mange havdyr, bl.a. bar‑
dehvaler, fisk, rejer og havfugle. Forveksling Der findes flere 
krillarter i Grønland, f.eks. den meget almindelige arktisk krill 
 (Thysanoessa raschii) og den mere sydlige, norsk lyskrebs 
(Meganyctiphanes  norvegica). Det kræver ekspertviden at ad‑
skille arterne fra  hinanden.

Snekrabbe
Saattuaq Snow Crab Chionoecetes opilio 

5‑16 cm (skjoldbredde). Hanner størst. Snekrabben har en relativ lille krop med 5 par lange ben med klosakse på det for‑
reste par. Skallen er lysebrun til rødbrun (orangerød når den er kogt). Fanges kommercielt, og kødet i krabbens ben, kløer 
og skuldre spises som en delikatesse. Udbredelse Udbredt langs hele V‑Grønlands kyst, fra syd og op til nord for Uper‑
navik. Forekommer både i fjorde og udenskærs. Levevis Lever i koldt vand (<4°C) på både blød bund, sand‑ og stenbund. 
Parring sker sidst på vinteren eller først på foråret. Hunnen opbevarer de befrugtede æg under bagkroppen i 1‑2 år, inden 
de udklækkes som larver. En hunkrabbe kan bære op til 130.000 æg. Larverne lever i de øvre vandlag, hvor de gennem‑
går flere stadier, inden de i sept.‑okt. søger mod bunden, hvor de lever resten af livet. Snekrabbens føde består af små 
krebsdyr, muslinger, orme og snegle. Den skifter skal for at kunne vokse, indtil den er 8‑9 år. Herefter stopper skalskiftet, 
og den er nu voksen. Kan blive op til 16 år. Forveksling Troldkrabbe (Lithodes maja) udnyttes ikke kommercielt og kendes 
fra snekrabbe på talrige pigge på skjold og ben.

Vandloppe (hav)
Illeraq (imaq) Water Flea (marine) Calanus spp. 

3‑8 mm. Vandloppen har en næsten gennemsigtig krop med et orangerødt tarmsystem, som lige kan anes med det 
blotte øje. På hovedet sidder ét pandeøje og to par meget lange, orangerøde antenner. Udbredelse Meget almindelig i 
alle  grønlandske farvande, både i fjorde og længere til havs.   
Levevis Lever af små planktonalger. Vandlopper er ligesom 
krill helt centrale i havets økosystem som fødeemne for bl.a. 
bardehvaler, fisk og fiskeyngel. Vandloppen er næsten blind og 
kan med sit ene øje kun sanse forskel på lys og mørke. På an‑
tennerne sidder små føleorganer, der kan registrere fysiske og 
kemiske signaler i vandet. Forveksling I de grønlandske far‑
vande findes flere vandloppearter, der er svære at adskille fra 
hinanden. C. glacialis (foto) er en af de mest almindelige arter.
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Lygte-pragtstjerne
Kuinaq Mountain Campion, Apetalous Catchfly  
Silene uralensis 

5‑15 cm. Letgenkendelig med det store, oppustede, sammenvoksede 
bæger med mørkviolette striber. Blomstens lilla kronblade stikker kun 
få mm ud af bægeret. 1‑2 blomster på hver stængel. Grund‑ og stæn‑
gelblade er smalle, lancetformede.
Udbredelse Almindelig i fjeldmark, urtelier og tuede kær i det nordlige 
Grønland mod syd til hhv. Disko Bugt og Blosseville Kyst.
Levevis Blomstrer i juli‑aug. Først er blomsten nikkende, men ved af‑
blomstring opret.

Rank kodriver
Strict Primrose Primula stricta 

5‑20 cm. På en rank, bladløs stængel sidder 2‑8 lilla blomster (5‑7 mm) 
med 5 fligede kronblade. Bladene er elliptiske, hvidmelede på under‑
siden og samlet i en tæt roset ved grunden.
Udbredelse Almindelig på fugtig, leret bund, ofte ved elvlejer, saltsøer 
og saltrige, marine aflejringer, i V‑Grønland mellem Nuuk og Uumman‑
naq og i NØ‑Grønland mellem Scoresby Sund og Daneborg.
Levevis Blomstrer i juni‑juli.

Tue-limurt
Aappaluttuaqqat Moss Campion, Cushion Pink Silene acaulis 

2‑5 cm. Danner karakteristiske, tætte puder med talrige, små lyserøde til blegviolette blomster, hver med 5 kronblade. 
Puderne er hvælvede og kan nå en diameter på 40‑50 cm. Udbredelse Meget almindelig i hele Grønland på sandet og 
gruset bund i fjeldmark og på heder. Levevis Blomstrer i juni‑aug. Bestøves af insekter. Er i Canada blevet målt til at nå 
en alder på over 250 år.

Vahls pragtstjerne
Arctic Campion/Catchfly Silene involucrata 

5‑30 cm. Har som lygte‑pragtstjerne et let oppustet, sammenvokset 
bæger, der dog er smallere og de hvide kronblade stikker tydeligt ud 
af bægeret. 1‑3 oprette blomster på hver stængel.
Udbredelse Almindelig på tør bund i heder og urtelier i det nordlige 
Grønland mod syd til hhv. Nuuk og Tasiilaq.
Levevis Blomstrer i juli‑aug.
Forveksling Treblomstret pragtstjerne (S. sorensenis) ligner meget, 
men adskilles på bredere, uskarpt afgrænsede striber på bægeret. Der‑
udover er bægeret og den øvre stængel kraftigt håret.

Alpe-tjærenellike
Tunguarnitsoq Red Alpine Campion/Catchfly  
Silene suecica 

10‑20 cm. Har en tæt blomsterstand af lyserøde til rødviolette blomster 
med 5 dybt kløvede kronblade. Grund‑ og stængelblade er smalle, linje‑
lancetformede. Hele planten kan antage en grønviolet farve.
Udbredelse Almindelig i heder, krat, urtelier og klippesprækker i den 
sydlige del af landet mod nord til hhv. Upernavik i V‑Grønland og Kong 
Oscar Fjord i Ø‑Grønland.
Levevis Blomstrer i juni‑aug. Ofte tuevoksende.
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Augit 
Augit Augite 

Ligesom hornblende er augit et af de almindelige, mørke, bjergarts‑
dannende silikatmineraler. Forskellen mellem de to mineraler ligger 
i deres krystalstruktur, som medfører, at de viser forskellige spalteret‑
ninger. De ses som ridser i krystallerne i et snit vinkelret på krystallens 
længderetning. Vinklen mellem spalteretningerne er ca. 90° for augit 
og 60° for hornblende.
Kendetegn Danner prismeformede krystaller, men de er ikke så udtalt 
lange som hornblende. Farven er oftest sort, men kan også være brun‑
lig eller mørkegrøn. Hårdhed: 6.
Forekomst Augit har stor udbredelse i magmabjergarter og metamorfe 
bjergarter. Augit er f.eks. hovedmineral i basalt og dens ækvivalente 
bjergart størknet i dybet, gabbro.

Olivin 
Olivin Olivine 

Olivin er et jern‑ og magnesiumholdigt silikatmineral, som er vidt ud‑
bredt i magmabjergarter og er en hovedbestanddel i den øverste del 
af Jordens kappe. Jern og magnesium kan erstatte hinanden i olivins 
krystalgitter, hvilket giver ophav til variation i farve. Olivin bruges indu‑
strielt til forskellige formål bl.a. ved fremstilling af jern og aluminium, 
og også som smykkesten.
Kendetegn Grønne til gule farver ses i magnesiumrige oliviner, som 
er de mest almindelige. Mere sjældne er de brune til sorte, jernrige 
oliviner. Krystallerne har glans som glas uden tydelig spaltelighed. 
Hårdhed: 6,5‑7.
Forekomst Olivin findes i store mængder i de magmatiske bjergarter 
granit, gabbro og basalt og også i metamorfe bjergarter, der har væ‑
ret udsat for høje temperaturer under omdannelsen, f.eks. dolomit. En 
særlig olivinrig, basaltisk bjergart findes flere steder i Grønland, f.eks. 
på Disko. Tidligere er olivin blevet brudt ved Niaqunngunaq (Fiskefjord) 
nord for Nuuk (2005‑2010).

Grafit 
Aqerluusassaq Graphite 

Grafit er et blødt mineral af kulstof (C), der mest findes i metamorfe 
bjergarter, dannet ud fra kulholdige aflejringer. Grafit har en udbredt 
anvendelse – fra smøremiddel i motorer til blyanter.
Kendetegn Har en gråsort farve med sølvmetallisk skær. Er meget blødt 
og smitter af ved kontakt. Hårdhed: 1.
Forekomst Grafit forekommer flere steder i Grønland, bl.a. som bånd i 
skifre. En stor forekomst af grafit på øen Amitsoq i S‑Grønland har tidli‑
gere været udnyttet (1911‑25). Grafit er også fundet i basalter på Disko.

Kryolit 
Orsugiak Cryolite 

Et sjældent mineral, der første gang blev fundet i Ivittuut, som rummer verdens største forekomst. Kryolit (Na3AlF6) blev 
brudt i mere end 130 år i Ivittuut, indtil minen lukkede i 1987. Mineralet blev tidligere anvendt til fremstilling af alumi‑
nium. Kendetegn Normalt hvidt til farveløst, men der findes også brune og sorte typer. Et stykke klart kryolit ligner en 
isterning og bliver i vand næsten usynligt. Hårdhed: 2,5. Forekomst Kryolitten i Grønland er knyttet til en granit‑intrusion 
ved Ivittuut i Arsukfjorden i SV‑Grønland.
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