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VEJLEDNING 

En frilandsplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye hytter m.m. skal anvendes, place-
res og udformes inden for afgrænsede områder. 
 
Frilandsplanen består af en redegørelsesdel med vejledende forklaringer og en bestemmelsesdel. 
 
I redegørelsen fortælles om frilandsplanens formål og intentioner, om de eksisterende forhold in-
denfor og omkring frilandsområdet, samt om hvordan frilandsplanen forholder sig til den øvrige 
planlægning. Bestemmelserne i frilandsplanens vedtægtsdel er bindende. 
 
Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, om arealanvendelse og planlægning med 
senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlæg-
ning kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe en frilandsplan for arealer, der ligger uden for en god-
kendt kommuneplans by - og bygdezoner.  
 
Et frilandsplanforslag skal offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer kommunalbestyrelsen 
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. 
 
En frilandsplan skal endelig godkendes af landsstyret, før frilandsplanen kan offentliggøres som 
endelig gældende. 
 
Frilandsplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i frilandsplanens redegørelsesdel. 
 
 

******* 
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FRILANDSPLANENS INDHOLD 

Område  
Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea 
omhandler et område uden for Nuuk by- og 
bygdezone, som mod nord er afgrænset af 
kommunegrænsen til Maniitsoq og mod syd 
er afgrænset af Sermilik. Planens område 
fremgår af bilag nr. 2.  
 
Planen udpeger de områder, hvor indenfor 
fremtidige hytter kan opføres. Indenfor disse 
områder overdrages kompetencen til at med-
dele arealtildeling til Nuup Kommunea. Etab-
lering af andre forhold end hytter - indenfor 
eller udenfor de udpegede områder - er ikke 
omfattet af denne plan og kompetencen til at 
meddele arealtildeling til sådanne forhold 
ligger fortsat hos Grønlands Landsstyre. 
 
Planen gælder for fritidshytter, fangst- og 
overlevelseshytter og turisthytter. 

Indhold 
Frilandsplan nr. 2 består af en redegørelses-
del, som beskriver baggrunden for, at Nuup 
kommunalbestyrelse har ladet planen udar-
bejde, planens formål, planens forhold til an-
den planlægning og planens retsvirkninger. 
 
Planen tager afsæt i en beskrivelse af forskel-
lige lokaliteter i det åbne land. Denne beskri-
velse skal tydeliggøre, dels hvorfor det ikke er 
hensigtsmæssigt at etablere hytter på visse 
lokaliteter, og dels redegøre for hvorfor der på 
andre lokaliteter kan opføres hytter. Der er 
ved beskrivelse af de udpegede områder taget 
et landskabeligt hensyn til, om området er 
egnet til opførelse af hytter, men der er ikke 
vurderet om stedet i øvrigt et egnet til hytter, 
f.eks. med hensyn til opankringsmuligheder, 
vindforhold, rindende vand o.a.  
 
Planen fastlægger minimumsafstande mellem 
hytter indbyrdes og mellem hytter og fortids-
minder. Sådanne afstande skal altid måles 
efter almindelige, gængse og anerkendte me-

toder, dvs. at afstande måles vandret og er 
uafhængig af det anvendte måleudstyr. 
 
Efter offentlighedsperioden (11. september 
2002 – 4. december 2002) har der vist sig et 
behov for i planen at optage forskellige defi-
nitioner. Herunder bl.a. hvad der forstås ved 
en fritidshytte, turisthytte og en fangst- og 
overlevelseshytte. 
 
Herudover viste offentlighedsperioden også 
behov for en præcisering af begreberne ”en 
elv” og ”en sø”. Ved en elv forstås i denne 
plan alle elve og større vandløb med en vand-
føring, som gør elven/vandløbet til et karakte-
ristisk element i landskabet. Ved en sø forstås 
i denne plan en sø, som om sommeren har et 
overfladeareal større end 100 m². 
 
I planens vedtægtsdel er der foretaget en af-
grænsning af de områder, som er omfattet af 
planen. Der er lagt vægt på, at afgrænsning af 
de enkelte hytteområder er så entydig som 
mulig, idet det er tilstræbt, at afgrænsningerne 
følger forhold, som kan erkendes i terrænet 
(elve, kyststrækninger, højdekurver), idet det 
dog samtidig må anføres, at der ikke findes 
andet og bedre kortmateriale end det her i 
planen anvendte, dvs. Kort & Matrikelstyrel-
sens topografiske kort i 1:250.000, som er 
opfotograferet til 1:100.000. Samtidig udpe-
ger planen de områder indenfor hvilke, Nuup 
Kommunea overtager kompetencen til at 
meddele arealtildelinger. På visse af kortbila-
gene er endvidere vist områder, hvor indenfor 
Nuup Kommunea har overvejelser om udar-
bejdelse af frilandsplaner. En sådan frilands-
plan kan fastsætte detaljerede bestemmelser 
for områdets udnyttelse, svarende til en lokal-
plan. 
 
I vedtægtsdelen er der bestemmelser, som 
nærmere regulerer hytternes placering og stør-
relse. Desuden er der bestemmelser om ube-
byggede arealer, forhold angående tekniske 
anlæg og miljø samt til sidst bestemmelser 
vedrørende ansøgning om arealtildeling til en 
hytte. Som generelle vilkår for en arealtilde-
ling gælder kommunens ”Almindelige betin-
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gelser for arealtildelinger”, hvorfra det særligt 
kan nævnes, at der påhviler hytteejeren en 
forpligtelse til at holde arealet omkring hytten 
ryddeligt. Af oplysende hensyn er dette skre-
vet ind i vedtægtsdelen. Såfremt et vilkår for 
en meddelt arealtildeling ikke overholdes, 
gælder Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 
af 18. november 1992 om arealanvendelse og 
planlægning, og kan i sidste ende medføre 
bortfald af arealtildelingen. 
 
Efter behandling af de i offentlighedsperioden 
indkomne indsigelser vedtog kommunalbesty-
relsen den 28. april 2003 ”Frilandsplan 2, 
Hytter i Nuup Kommunea”. Planen fremsend-
tes i underskrevet stand til Grønlands Hjem-
mestyre, Direktoratet for Infrastruktur og Bo-
liger, den 18. juni 2003 for endelig godken-
delse. 
 
I første omgang havde direktoratet visse min-
dre bemærkninger og kommentarer af overve-
jende redaktionel karakter, hvorfor Nuup 
Kommunea tilrettede frilandsplanen i over-
ensstemmelse hermed og fremsendte påny 
planen til direktoratet til godkendelse. 
 
I brev af 2. december 2003 godkender Direk-
toratet for Infrastruktur og Boliger ”Frilands-
plan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea” idet 
direktoratet i medfør af Bekendtgørelse nr. 
23, af 18. november 1992 om arealanvendelse 
og planlægning, § 23, stk. 3, kræver følgende 
ændringer i ”Forslag til Frilandsplan nr. 2, 
Hytter i Nuup Kommunea, juni 2003”: 

Qarajat Iluat (bilag 12) 

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur ud-
talte i sine bemærkninger af 9. december 
2002:  

”En ret stor fjord med 3 bebyggelige delom-
råder, som alle er omfattet af planen: 1) en 
indelukket vig i det nordlige hjørne, som p.t. 
er fri for hytter, 2) en lille vig ved elvudløbet 
på nordøstlige side af fjorden med en enkelt 
hytte samt 3) fjordens bund og inderste sider 
mod NØ og SV, hvor der p.t. er opført 1 hytte 
på nordøstlige side, 2 hytter i bunden nord for 

elvudløbet, ingen i bunden syd for elvudløbet 
og 1 hytte på sydvestlige side. Mellem det 
nordlige hjørne og vigen på den nordøstlige 
side af fjorden verserer endvidere en enkelt 
ansøgning på et lille næs, som ikke er omfattet 
af planen. 

Ad 1) Den indelukkede vig i det nordlige 
hjørne skal friholdes for hytter og henligge 
som fri natur.  

Ad 2) Området skal friholdes for yderligere 
hyttebyggeri - der er i øvrigt heller ikke me-
gen plads.  

Ad 3) Bunden af fjorden syd for elven skal 
fortsat friholdes for hytter. 

Samlet rummelighed ca. 10 hytter, heraf rest-
rummelighed ca. 5 hytter.” 

Indsigelsen fastholdes – dels af hensyn til at 
der i de øvrige fjorde i området åbnes for et 
betydeligt hyttebyggeri – dels af hensyn til at 
områderne skal kunne anvendes til teltslag-
ning. 
 
Planen ændres herefter således: Bilag 12 
ændres sådan, at kun området nord for Qara-
jat Kuuat kan udbygges med hytter. 
 
Itilleq (Bilag 18) 
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og 
Direktoratet for Miljø og Natur udtalte i sine 
bemærkninger af 9. december 2002: 
”Bør ikke udlægges til hytteområde, da det 
vurderes, at dette område ikke vil fremgå som 
et attraktivt naturområde, såfremt der opføres 
flere hytter i området. Specielt området inde i 
bunden af Itilleq har enestående rekreative og 
naturmæssige værdier. Der er i bunden af 
fjorden registreret planten Atriplex longipes 
ssp. Praecos (Stilk-mælde). Arten har status 
som ”sårbar”. Det betyder, at der kun er 
ganske få forekomster (mindre end 5) af ar-
ten, ofte inden for et begrænset område i 
Grønland. Nordligt for bunden af fjorden er 
der registreret planten Sisyrinchium groen-
landicum (Grønlandsk blåøje). Arten er en-
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demisk og kendes kun fra det indre af Godt-
håbsfjorden og Søndre Strømfjord.” 
 
Af referat fra kommunalbestyrelsens møde 
den 28. april 2003 fremgår: 
Kommunens forvaltning indstillede følgende: 
”Forvaltningen indstiller, at indsigelsen del-
vist imødekommes, ved kun at tillade, at der 
opføres én fangsthytte inden for hver af de 
viste strækninger i Itilleq”. 
Kommunalbestyrelsen besluttede: ”Indstilling 
præciseres, at områderne ved Itilleq opfattes 
som hytteområder.” 
 
Planen ændres herefter således: Inden for de 
viste områder kan der i alt opføres 9 hytter. 
Bestemmelsen indføjes i planens bestemmel-
sesdel. 
 
Nuup Kommunea har ændret ”Frilandsplan 
nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea” i overens-
stemmelse med disse krav fra Direktoratet for 
Infrastruktur og Boliger 
 

*** 
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FRILANDSPLANENS BAGGRUND 

Arealtildelingskompetencen  
Arealtildelingskompetencen uden for by- og 
bygdezonerne (det åbne land) ligger i medfør 
af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. 
november 1992 om arealanvendelse og plan-
lægning hos landsstyret. Administrationen af 
ansøgninger om arealtildeling er hidtil forlø-
bet således, at borgeren først har skullet ansø-
ge hos Nuup Kommunea, som herefter har 
videresendt ansøgningen til landsstyret 
v/Direktoratet for Infrastruktur og Boliger 
med udtalelse fra kommunens Udvalg for 
Teknik og Miljø. Herefter er der foretaget 
høring hos Grønlands Nationalmuseum & 
Arkiv og Direktoratet for Natur og Miljø. Ef-
ter denne høringsrunde har landsstyret kunnet 
imødekomme (eller afslå) en ansøgning om 
arealtildeling til en hytte. 
 
Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23, kap. 4, 
§ 34, indebærer, at arealtildelingskompeten-
cen i det åbne land kan overdrages fra lands-
styret til kommunalbestyrelsen i forbindelse 
med landsstyrets godkendelse af en frilands-
plan. Med landsstyrets godkendelse af nærvæ-
rende frilandsplan overtager Nuup Kommu-
nea arealtildelingskompetencen for så vidt 
angår fritids-, turist- og fangst- og overlevel-
seshytter i det åbne land. 

Vision og plangrundlag  
Hidtil har der ikke eksisteret et politisk vedta-
get plangrundlag for hvor, der kan opføres 
hytter i det åbne land. Dette har betydet, at 
den enkelte borger ikke på forhånd har kunnet 
danne sig et overblik over hvor, han/hun be-
rettiget kunne forvente at opnå arealtildeling 
til en hytte. 
 
En borger, som har fået arealtildeling til en 
hytte, har heller ikke kunnet skaffe sig oplys-
ning om eller via en plans offentliggørelse 
kunnet opnå indflydelse på, hvorledes lige 
netop dette område ville udvikle sig – hvor 
mange hytter må der opføres, hvor tæt må de 

ligge og hvor store må hytterne bygges osv. – 
spørgsmål som for den enkelte hyttee-
jer/borger er af stor vigtighed. 
 
Samtidig har administrationspraksis betydet, 
at der har været tale om enkeltsagsbehandling 
– fordi der ikke har været en samlet og hel-
hedsorienteret plan for, hvordan hytter kan 
indpasses i anvendelsen af det åbne land. 

Interessekonflikter 
Der knytter sig en række af interesser til det 
åbne land. Kulturhistoriske interesser, lystfi-
skerinteresser, fanger- og erhvervsfisker-
interesser, turisterhvervets interesser og bor-
gernes rekreative interesser. 
 
På mange lokaliteter vil der være et sammen-
fald af interesser. Nordboruiner og eskimo-
bopladser findes på steder, som også nutidens 
mennesker finder ideelle for placering af hyt-
ter. Herudover er det naturligvis også attrak-
tivt at få mulighed for at opføre hytter langs 
ørredelve, på lokaliteter med et righoldigt 
fugleliv eller i et helt uberørt og unikt natur-
område. 
 
Borgere, som ikke ønsker eller ikke har råd til 
at investere i en fritidshytte, har også interesse 
i at kunne opleve og færdes i naturen - i telt, 
på lystfisketur, på fugletur, på bærpluk-
ningstur, på lejrskole eller i anden undervis-
ningssammenhæng. 
 
Også inden for turisterhvervet er der interes-
ser og store muligheder for at kunne tilbyde 
en- og flerdages udflugtsture til dem, som har 
valgt at besøge Nuuk i kortere eller længere 
tid. 
 
Antallet af hurtiggående fritidsbåde er steget 
markant gennem de sidste år, det samme er 
antallet af fritidshytter. Der er i dag meddelt 
arealtildeling til ca. 250 hytter, heraf blev der 
alene i 1999, 2000, 2001 meddelt arealtilde-
ling til ca. 100 hytter. Denne store efterspørg-
sel efter hytter har aktualiseret behovet for, at 
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der udarbejdes en plan for lokalisering af hyt-
ter. 

Bynære naturområder 
Nuuk er en by i vækst, derfor har der været og 
der er fortsat et stort behov for, at inddrage 
flere arealer til byudviklingsformål. Nyopfø-
relse af flere boliger og byggeri til butiks-, 
erhvervs- og serviceformål indebærer, at area-
lerne i Nuuk udnyttes langt mere intensivt end 
tidligere – der bygges tættere og højere og 
byens friarealer er udsat for et stadigt pres om 
inddragelse til byggeri.  
 
Tidligere var der mange bynære naturområ-
der, som kunne nås til fods fra Nuuk af både 
børn og voksne. Efter inddragelse af Qinn-
gorput til boligudbygning, er området Kuan-
ninnguit nord for Quassussuaq et af Nuuks 
sidste bynære naturområder. 
 

*** 
 
 
 

FRILANDSPLANENS FORMÅL 

Planens formål er: 
• at udpege de afgrænsede områder, hvor 

indenfor der fremover kan tillades etable-
ring af hytter, 

• at tilvejebringe et plangrundlag ud fra en 
samlet vurdering og afvejning af interes-
serne i det åbne land, 

• at sikre at det åbne land kan rumme flere 
forskellige måder at bruge og færdes i na-
turen på, 

• at sikre den fortsatte eksistens af uberørte 
naturområder, idet der tages hensyn til flo-
ra, fauna, kulturminder og uberørte og 
unikke landskaber, 

• at sikre, at nærrekreative områder tæt ved 
Nuuk by friholdes for hyttebyggeri, 

• at arealtildelingskompetencen for så vidt 
angår hytter overdrages til Nuup Kommu-
nea. 

 
*** 
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Vandreruter – vejledende  

ANDEN PLANLÆGNING 

Turisme - Vandreturisme 
I dag besøges Nuuk af ca. 2.500 turister pr. år.  
Nuuk-området byder på mulighed for mange 
forskellige friluftsaktiviteter. Der kan i fjor-
dene fiskes torsk, rødfisk og stenbider m.m. 
og terrænnet giver oplevelsesrige naturscene-
rier for vandreturisten. Der er mulighed for at 
vandre igennem sammenhængende dalstrøg, 
langs søer og elve. Dette giver vandreturisten 
gode muligheder for at orientere sig og byder 
på en spændende og varieret naturoplevelse. 
 
Det er - som led i hele landets målsætning - 
også Nuup Kommuneas mål, at kunne til-
trække endnu flere turister i de kommende år. 
En af de store attraktioner vil i den forbindel-
se være de enestående naturområder og de 
kulturhistoriske fortidsminder, som er i kom-
munen. 
 

Det er kommunalbestyrelsens hensigt i de 
kommende år at igangsætte en planlægning af 
vandreruter og andre tiltag af turistmæssig og 
rekreativ karakter, således disse emner be-
handles i særskilte planer for det åbne land. 
 
Turisthytter, som opføres i forbindelse med 
udlægning af vandreruter eller i forbindelse 
med andre, større erhvervsmæssige tiltag, er 
ikke omfattet af denne plan, men vil kunne 
omfattes af anden planlægning. 

Frilandsplaner 
Nuup Kommunea har i 2000 udarbejdet for-
slag til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq og planen 
er godkendt af Landsstyret i januar 2003. Pla-
nen fastlægger nærmere bestemmelser for 
opførelse af hytter i den tidligere bygd Qoor-
noq i Nuuk-fjorden.  

Kommunale fredninger 
I medfør af Landstingslov nr. 18 af 31. okto-
ber 1996 om fiskeri og Hjemmestyrets be-
kendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri 
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efter fjeldørred kan der fastsættes fredninger 
af elve i kommunen. Følgende områder er 
således fredet i perioden l. januar 2000 til 31. 
december 2004: 

Imarngit ved Sarfarsuaq. • 
• 

• 

Amitsuarsuk ved Kapisillit Kangerluat 
afgrænset fra Innarsuit og tværs over 
fjordmundingen. 
Kunnillip Kangerlua syd for Qeqertarsuat-
siaat, afgrænset fra pynten Saja til Ikkat-
teq.  

Nuup Kommuneplan 1993- 2005  
Kommuneplanen indeholder ikke bestemmel-
ser, som regulerer placering af hytter i det 
åbne land. 

Kommuneplanrevision 2003-2012 
Forarbejderne er indledt til revision af kom-
muneplanen med henblik på endelig vedtagel-
se og godkendelse primo 2004. 
 
Nuuk har to mulige fremtidige udviklingsret-
ninger: enten syd for Nuuk på Ulaajuk, Aqis-
sersiorfik, Taartunnguaq, Qeqertarsu-
aq/Ikaarissat eller på Akia, se bilag 2. 
 
På strækningen fra Maalutu til Saarloq på 
Akia samt i området omkring Narsaq udlæg-
ges hytteområder, (se bilag 2). 
Disse områder er beliggende indenfor den 
fremtidige, potentielle byzone, som forventes 
udlagt i den kommende revision af kommu-
neplanen. I betragtning af tidshorisonten for 
eventuel fremtidig bydannelse, vurderer 
kommunalbestyrelsen, at den eventuelle kon-
flikt mellem et mindre antal hytter etableret 
indenfor de nærmeste år og den mulige frem-
tidige bydannelse på et senere tidspunkt, vil 
være af en beskeden økonomisk størrelse, idet 
eventuelle hytter i en vis udstrækning kan 
udgøre en del af starten på en ny bydannelse. 
Kommunalbestyrelsen ser derfor ikke noget 
modsætningsforhold mellem opførelse af et 
begrænset antal hytter og en eventuel fremti-
dig bydannelse indenfor disse kystnære områ-
der. 

Landsplanlægning 
Der er ingen landsplanlægning, som regulerer 
placering af hytter i det åbne land i Nuup 
Kommunea. 

Anden lovgivning 
Opmærksomheden henledes på, at den til en-
hver tid gældende lovgivning inden for miljø- 
og naturbeskyttelse finder anvendelse i det 
åbne land og således også i de i nærværende 
frilandsplan udpegede hytteområder. 
 

*** 
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RETSVIRKNINGER 

Endelige retsvirkninger 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse 
af Landsstyrets godkendelse af frilandsplanen, 
må arealer, bygninger og anlæg, der er omfat-
tet af frilandsplanen, kun udnyttes eller be-
bygges på en måde, som er i overensstemmel-
se med frilandsplanens bestemmelser. 
 
Under visse omstændigheder kan der dog dis-
penseres fra mindre væsentlige afvigelser. 
Mere betydende afvigelser kræver, at der til-
vejebringes en ny frilandsplan. 
 
Frilandsplanen medfører heller ikke i sig selv, 
at arealer, bygninger og anlæg, som er inde-
holdt i planen, skal etableres. 
 
Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, 
bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. 
Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug 
af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, 
hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af 
ny bebyggelse ikke må være i strid med fri-
landsplanen. 

Overdragelse af arealtildelingskompeten-
cen 
I medfør af § 34, stk. 2, i Hjemmestyrets Be-
kendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om 
arealtildeling og planlægning overdrages 
arealtildelingkompetencen til at meddele are-
altildeling til hytter inden for de i Frilandsplan 
nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea, udlagte om-
råder til hytter, fra landsstyret til kommunal-
bestyrelsen i forbindelse med Landsstyrets 
godkendelse af planen. 

Debatperiode og godkendelse 
Forslag til ”Frilandsplan 2, Hytter i Nuup 
Kommunea” har været offentliggjort i 12 uger 
i perioden fra 11. september 2002 til 4. de-
cember 2002. 
 
I høringsperioden indkom indsigelser og be-
mærkninger fra 11 privatpersoner, organisati-
oner og direktorater. 

 
Kommunalbestyrelsen behandlede på møde 
den 28. april 2003 Frilandsplan nr. 2, Hytter i 
Nuup Kommunea og godkendte denne ende-
ligt med ændringer, som følge af de indkomne 
indsigelser og bemærkninger. 
 
De mange og væsentlige indsigelser er i store 
træk imødekommet ved kommunalbestyrel-
sens endelige godkendelse. 
 
I forhold til det offentliggjorte forslag er der 
foretaget følgende ændringer: 

− Frilandsplanen indeholder definitioner på 
begreberne fritidshytte, fangsthytte og tu-
risthytte. 

− Frilandsplanen udlægger et større, samlet 
hytteområde på Akia. 

− Kortbilagene viser udelukkende de udlag-
te hytteområder. 

− Frilandsplanen udpeger 4 områder, hvor 
der efterfølgende skal udarbejdes frilands-
planer for hytter med en tættere indbyrdes 
mindsteafstand. 

− Ansøgninger om arealtildeling til hytter 
skal inden tildeling høres hos Grønlands 
Nationalmuseum & Arkiv samt hos berør-
te hytteejere. 

− Eksisterende hytter uden for de udlagte 
hytteområder er medtaget i planen, idet 
planen er tilføjet et særskilt bilag over dis-
se hytter. 

− Den generelle mindsteafstand mellem 
hytter i de udlagte områder er ændret til 
60 meter. 

− Udeladelse af hytteområder og ændringer 
af de udlagte hytteområders afgrænsning 
som følge af indsigelserne fremgår af pla-
nens kortbilag. 

− Turisthytter, som opføres i forbindelse 
med udlægning af vandreruter, omfattes 
ikke af denne plan, men vil kunne etable-
res gennem anden planlægning. 

*** 
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DET ÅBNE LAND  

Nuup Kommuneas samlede areal er på ca. 
105.000 km², heraf er 19.000 km² isfrit områ-
de, 6.500 km² er øer, medens 79.000 km² er 
indlandsis. Fra kommunes sydligste punkt til 
det nordligste punkt er der 323 km, jf. bilag 1. 
 
Inden for dette område er der en meget spæn-
dende natur, som byder på store landskabeli-
ge, botaniske, ornitologiske, geologiske, kul-
turhistoriske og arkæologiske værdier. 

Ornitologi  
Nuuk-området er et meget vigtigt yngleområ-
de for en række havfugle, hvorfor det på en 
række lokaliteter er af afgørende betydning, at 
der ikke sker en uhensigtsmæssig forstyrrelse 
af disse fugle. Derfor friholdes disse lokalite-
ter for etablering af hytter. 
 
Det gælder for Kitsissut, hvor der forefindes 
en række ynglende fugle, herunder tejst og 
dykænder, men det gælder i allerhøjeste grad 
også for Qisuttuut til Nunngarussuit og Naa-
jarluttuut, hvor bl.a. ynglende søpapegøjer, 
alke og edderfugle og fældende strømænder 
opholder sig. Endelig er der hele Akia´s 
skærgård og dens indre små fjordsystemer, 
hvor der findes ynglende måger, såpapegøjer, 
edderfugle, tejst og havørne mv. 
 
I Nuuks fjordsystem findes en række små 
fuglekolonier med hvidvingede måger, rider, 
alke, søpapegøjer og tejst. Specielt skal øen 
Qerqertannguit fremhæves, hvor en havterne-
koloni og 5 mågearter yngler. 
 
Havørne yngler med 20 – 25 par i området og 
der yngler et mere ukendt antal vandrefalke 
og enkelte jagtfalke. Det er hensigten, at fri-
landsplanen tager hensyn til disse fuglefore-
komster.  
 
Den indre del af Ameralik fjorden friholdes 
også for anlæg af hytter. Dette skyldes bl.a., 
at dette område er af stor arkæologisk, ornito-
logisk og rekreativ interesse. Her skal lokali-
teten Eqaluit Ilorliit specielt fremhæves. Om-

rådet omkring Eqaluit Ilorliit er beliggende i 
Ameralla umiddelbart undenfor det foreslåede 
fredede område omkring Austmannadalen.  
Kuussuaq friholdes også for anlæg af hytter. 
Området er i dag en unik teltovernatnings-
plads på grund af sin biologiske frodighed og 
uberørthed og denne status vil blive forringet, 
såfremt der etableres hytter i området. Det 
skal også fremhæves, at lokaliteten er et af de 
eneste kendte steder i fjorden, hvor der yngler 
strømænder langs elven. Strømanden er i 
Grønland en fåtallig, totalfredet andefugl, der 
(så vidt muligt) bør nyde særlig beskyttelse, 
særlig i yngletiden. 
 
Hele bunden af Nuuk-fjorden (Nuup Kan-
gerdlua) fra Nunaluttoq og indefter friholdes 
også for etablering af hytter. Kun på denne 
måde vil dette smukke og unikke landskab 
kunne blive bevaret for eftertiden. I dette om-
råde findes der også store ornitologiske og 
arkæologiske værdier. 
Hvad angår de ornitologiske værdier kan spe-
cielt Kangiusaq fremhæves. Denne lille fjord 
er ornitologisk set særdeles vigtig og dermed 
også et væsentligt udflugtsmål for naturinte-
resserede borgere og turister. Her er en række 
mindre fuglefjelde med skarv, ride og hvid-
vinget måge.  
 
Områderne omkring Tasiusarsuaq og Alann-
gorlia er ligeledes storslåede og naturrige om-
råder med helt unikke forhold for bl.a. ørre-
der. 

Flora 
Af botaniske værdier skal specielt fremhæves 
kystlandets og indlandets sårbare, sjældne og 
endemiske karplanter. Her er arten snabel-
troldurt direkte udryddelsestruet, mens to ar-
ter af slægten kattefod, Polunins rørhvene, 
grøn hundekvik, tre arter af slægten høgeurt, 
liden vandaks og grønlandsk annelgræs er 
endemiske dvs. de har overlevet sidste istid. 
Stilk-mælde, hængegræs og grønlandsk blåøje 
er sårbare sjældne arter (mindre end 5 kendte 
voksesteder) mens frynsestar, canadisk kor-
nel, rundbladet soldug, smalbægeret ensian, 
kær-siv, aks-tusindblad, grønlandsk kodriver, 
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multebær, storlæbet blærerod og bændeltang 
er sjældne uden at være udryddelsestruede 
(mere end 5 kendte voksesteder). Specielt kan 
områderne omkring Ameralla og Sulussugutip 
Kangerlua samt til dels Itilleq, fremhæves for 
deres enestående rekreative og natur- og kul-
turhistoriske værdier, som bør sikres for efter-
tiden ved ikke at belaste områderne med hyt-
ter. 

Fortidsminder 
Fjordkomplekset omkring Nuuk er rigt på 
kulturminder, der kan fortælle om bosætnin-
ger i området fra ca. 4.000 år siden til i dag. 
Det drejer sig om den palæoeskimoiske Saq-
qaq kultur, Thule kulturen og den norrøne 
kultur. Sporene i landskabet er forskellige, 
men oftest vil der være ruiner af tørve- og 
stenhuse. Som eksempel kan nævnes tørve-
husruiner på Uummannaq-øen i tilknytning til 
den tidligere herrnhutstation og et stykke der-
fra 1700-tallets langhuse. Her ses også den 
ene halvdel af deres kirke - den anden halvdel 
kan ses i den nedlagte bygd Kangeq ved 
mundingen af Nuuk-fjorden. Ved Kilaarsarfik 
i bunden af Ameralla fjorden ligger ruinerne 
af bolig og stalde fra nordboernes centrum i 
Vesterbygden, Sandnæs. Rester af den mid-
delalderlige kirke ses ikke længere på grund 
af havstigningen. Endelig kan man i Aust-
mannadalens uberørte natur opleve den største 
koncentration af ruiner fra den norrøne bo-
sætning i Nuup Kommunea. 

Udpegede hytteområder 
Der er store områder i det åbne land, som 
ifølge denne frilandsplan friholdes for bebyg-
gelse, fordi disse områder indeholder værdier, 
som vil blive væsentligt forringet, såfremt der 
anlægges hytter. Dette kan f.eks. være geolo-
giske, kulturhistoriske, rekreative eller flora- 
og faunamæssige værdier. Ofte indeholder en 
lokalitet flere forskellige værdier, der enkelt-
vis eller tilsammen gør et område specielt 
værdifuldt. 
 
Som det fremgår af nedennævnte beskrivel-
ser, foretager denne plan er udpegning af om-
råder, hvor indenfor der vil kunne tillades 

opført hytter i overensstemmelse med planen. 
Det betyder modsat, at udenfor de udpegede 
områder gælder frilandsplanen ikke og alle 
ansøgninger om arealtildelinger til hytter og 
andet i disse områder skal fortsat behandles af 
Landsstyret. 
 
Langt den største del af det åbne land frihol-
des for hytter og af specifikke lokaliteter kan 
nævnes Kitsissut og Qisuttuut samt det indre 
af Akia. Desuden friholdes den indre del af 
Nuup Kangerlua (fra Nunaluttoq og indefter) 
og den indre del af Ameralik fjorden (Ameral-
la) for anlæggelse af hytter. Endelig er disse 
lokaliteter friholdt for hytter, det gælder Ser-
mitsiaap Kangerlua, Kangerluarsunnguaq, 
Uppik, Qoornup Qeqertarsua, Imangusat, 
Qaarusuk, Amitsuarsuk, øen Uummanaq og 
Alanngorlia. 
 

Fredede områder eller områder der for-
ventes fredet 
Akilia: 
Øen Akilia blev fredet i 1998 på grund af 
dens forekomst af nogle af verdens ældste 
stenforekomster (3,8 milliarder år gamle) 
Ifølge fredningsbekendtgørelsen er det for-
budt at bygge på øen. 
 
Håbets Ø: 
Samtlige ruiner, såvel fra Illuerunnerit og fra 
tidligere eskimobopladser er fredet. Derfor 
friholdes området for bebyggelse. 
 
Kuussuaq (Austmannadalen): 
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Nuup 
Kommunea samt Direktoratet for Miljø og 
Natur har en fredning af Austmannadalen og 
området nord og syd herfor afgrænset af 
Tummerallip Tasersua og Isortuarsuk søerne 
under udarbejdelse (jvf. bilag 2). Grunden til 
at det ca. 600 km² store område ønskes fredet, 
er primært områdets landskabs-, kultur- og 
naturmæssige særegenhed i regional henseen-
de. Området er storslået, hvor isbræer, frodig 
vegetation og sandsletter med eroderende 
elvløb står i skarpe kontraster til hinanden. 
Området rummer unik natur; et rigt fugle- og 
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dyreliv, frodige krat op til 3 meters højde, 
spredte forekomster af den sårbare og ende-
miske urt ”Grønlandsk blåøje”, en bestand af 
forvildede tamfår samt talrige bevaringsvær-
dige nordboruiner og inuitbopladser. Området 
rummer også stedet, hvor nordmanden Frit-
hjof Nansen og hans rejsefæller slog lejr 
(Nansens teltplads) efter at have krydset Ind-
landsisen i 1888. 
Den kommende fredning vil ikke forhindre 
jagt eller vandreturisme i området, men der 
vil ikke kunne opføres hytter i området. 

Rekreative områder nær Nuuk 
Lokaliteterne er populære steder for bærpluk-
ning, fiskeri og almindelig rekreativ udfoldel-
se i naturen. 
 
Lokaliteterne omfatter: 

Sermitsiaap Kangerlua 
Kangerluarsunnguaq 
Uppik 
Imangussat 
Qaarusuk 
Qoornup Qeqertarsua 
Iviangiussat 

 

 
Hytte som kræver en kærlig hånd 
 

*** 
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FRILANDSPLANENS OMRÅDER 

Eksisterende og fremtidige forhold 
Hytterne er med få undtagelser placeret tæt 
ved fjordene, hvor etableringen ikke byder på 
de store transportvanskeligheder og som kan 
nås med båd. 
 
Fritidshytterne ligger typisk indenfor en sejl-
tid fra Nuuk, hvor de med rimelighed kan nås 
for en weekend. En del af hytterne ligger i 
klynger omkring en elvmunding, en natur-
havn eller i nedlagte bygder og har karakter af 
fritidssted, mens andre ligger meget spredt, og 
må antages at have en mere fritidsjagtbetonet 
funktion. En lille del af hytterne er bygge-
sagsbehandlet efter Grønlands Bygnings Reg-
lement 1982 og er dermed godkendt som tu-
risthytter til udlejning. 
 
Nuup Kommunea ejer lejrskoler i Qoornoq, 
Narsaq, (Itinnera) og Eqaluit Paarliit. 
 
Kommunens fangsthytter ligger hovedsagelig 
uden for området for fritidshytter, hvor de 
tjener som opholdssted og overlevelseshytte 
for fiskere, fangere og jægere. Enkelte funge-
rer også som mellemstation mellem Nuuk og 
Qeqertarsuatsiaat. 
 
Denne frilandsplan fastsætter en generel 
mindsteafstand mellem hytter på 60 meter. 
Med denne spredning af bebyggelse er det 
kommunalbestyrelsens vurdering, at belast-
ningen af miljøet med hensyn til slitage på 
naturen, bortskaffelse af affald, menneskelig 
færdsel, samvær, aktivitet m.m.m. holdes på 
et sådant acceptabelt niveau, at miljøet vil 
forblive på et stabilt stade. 
 
Hidtil er det kun et meget begrænset antal 
hytter, der er byggesagsbehandlet efter Grøn-
lands Bygningsreglement og det er kommu-
nalbestyrelsen vurdering, at det som hidtil kun 
vil være et fåtal af hytter, som skal behandles 
af Bygningsmyndigheden.  
 

Frilandsplanen indeholder bestemmelse om, 
at en hytte kun må opføres efter forud at have 
indhentet arealtildeling hos kommunen. Gene-
relt for alle arealtildelinger gælder de ”Al-
mindelige betingelser for arealtildelinger”, 
hvoraf det blandt andet fremgår, at arealer 
omkring en bygning både under og efter byg-
geriet skal holdes rent og ryddeligt og at ter-
rænet ikke må beskadiges unødigt.  
 
På Lokaliteterne Eqalunnguit (bilag 7), Qoor-
qut (bilag 9), Eqaluit Parliit (bilag 11) og Nar-
saq (bilag 19) er der områder, som er veleg-
nede for en mere intensiv udnyttelse for hyt-
ter. Disse udpeges som eventuelle fremtidige 
hytteområder. Det er kommunalbestyrelsens 
hensigt med udpegning af disse 4 områder, at 
bebyggelsen her skal kunne opføres med en 
mindsteafstand mellem hytter på 30 meter, 
svarende til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq.  
Forinden der kan opføres hytter i disse områ-
der, skal der udarbejdes frilandsplaner for 
områderne. Med godkendelsen af nærværende 
plan har Landsstyret samtidig meddelt et mid-
lertidigt stop for arealtildelinger i 1 år inden-
for disse 4 områder. Arealtildelingsstoppet 
indebærer derfor, at der inden for 1 år skal 
udarbejdes frilandsplaner for de 4 områder. 
Samtidig med offentliggørelse af nærværende 
plan vil Nuup Kommunea annoncere dette 
arealtildelingsstop. 
Indtil der er udarbejdet frilandsplaner for de 4 
områder er landsstyret fortsat arealmyndighed 
for områderne. 

Qoornup Qeqertarsua - K13
Qoornup Qeqertarsua (Bjørneø) er en ø belig-
gende i den indre del af Nuup Kangerlua. På 
nuværende tidspunkt er der opført enkelte 
hytter på øens nordøstspids.  
 
Strækningen fra øens nordøstspids, Iliverpas-
suit, til bugten syd for Qoornoq er egnet til 
opførelse af hytter, se bilag 7. 

Qoornoq - L3 
Qoornoq er en nedlagt bygd, som ligger i den 
nordøstlige side af Qoornup Qeqertarsua. 
Qoornoq er Nuuk-borgernes mest populære 
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feriested i fjorden og hovedparten af Nuuks 
lejrskoler er desuden placeret her. Den tidlige-
re bygd har bevaret sit præg med mindre træ-
huse. 
 
Øen Qoornoq er ikke omfattet af denne plan, 
fordi Nuup Kommunea har udarbejdet Fri-
landsplan nr. 1, Qoornoq, som omfatter øen 
og den tidligere bygd, Qoornoq. Ansøgninger 
om arealtildelinger i Qoornoq behandles der-
for i henhold til Frilandsplan nr. 1, Qoornoq. 

Kangeq - K64 
Yderst i skærgården på den nordlige side af 
mundingen af Nuuk-fjorden ligger den ned-
lagte bygd Kangeq. I bygden er der stadig en 
del huse, hvoraf enkelte benyttes som fritids-
huse/-hytter. Bygdens kirke er den ene halv-
del af den tidligere kirke på øen Uummanaq. 
Kirken og den omgivelser har kulturhistorisk 
interesse, se bilag 3. 

Qeqertarsuaq - K1 K15 K16 K17 K18 K19 K23
Qeqertarsuaq er en stor ø øst for Qoornup 
Qeqertarsua. På øens vestlige side er der op-
ført et par fritidshytter. 
 
På øen østside udlægges 4 områder, hvor der 
er mulighed for opførelse af hytter. 
Det første og nordligste område er relativt 
stort og langstrakt, beliggende umiddelbart 
vest for Uummannaq-øen, se bilag 15. 
Det andet område er ved en sydvendt bugt 
ved Kukik, se bilag 7, det tredie område er 
umiddelbart øst for fjeldet Qinngaq med en 
mindre ø ud for, se bilag 7 og det fjerde og 
sydligste område er nord for Itissarnerajuttoq 
ud for en mindre ø (se bilag 8). 
 
På Qeqertarsuaq sydøst for Qoornoq er der et 
stort samlet og forholdsvist fladt område på 
begge side af elven, som udmunder i bugten 
Eqalunnguit. Dette område rummer mulighed 
for etablering af et større antal hytter indenfor 
rammerne af en kommende frilandsplan. Se 
bilag 7. 
 

I bunden af bugten Qingap Ilua udlægges et 
mindre område på begge sider af elven til 
hytteformål, se bilag 8. 
 
Ved Itissarnerajuttoq er der mulighed for op-
førelse af et mindre antal hytter i den sydlige 
del af bugten Ikkattut, se bilag 8. 

Kapisillit - K26 K27
Kapisillit er den eneste beboede bygd i Nuup 
Kangerlua. Kapisillit ligger ca. 100 km øst-
nordøst for Nuuk. Bygden har offentlig ser-
vice i form af butik, postkontor, brandstation, 
skole, elværk m.v. Der er et hytteområde øst 
for bygden, ”Nuussuaq” som er omfattet af 
nærværende frilandsplan. (se bilag 17) 

Itinnera - K28 K29
Itinnera var tidligere hjemsted for rensdyrdrif-
ten i området. Rensdyrdriften blev officielt 
nedlagt i 1998. Slagteriet og de omliggende 
beboelsesbygninger står nu tomme, men vil 
kunne tages i brug til andet formål. (se bilag 
17). I et område nordøst for rensdyrstationen 
er der et større, forholdsvis fladt område som 
er brugbart til etablering af hytter. 

Neriunaq og Kuussuaq - K72
I områderne Neriunaq og Kuussuaq, som lig-
ger nord for Kapisillit, findes der landbrug og 
fåreholdersted samt en del eksisterende hytter. 
(se bilag 17). Af hensyn til den fortsatte ud-
bygning af disse bedrifter er det ikke ønske-
ligt at tillade flere hytter ved Kuussuaq eller 
ved de eksisterende hytter umiddelbart syd for 
Neriunaq.  

Qooqqut - K20 K21 K22
Qooqqut er et nedlagt fåreholdersted, som er 
kendt for de smukke fjeldomgivelser. Her lå 
tidligere et hotel, som nu er nedbrændt. De til 
fåreholderstedet hørende boliger er afhændet 
til private og anvendes som fritidshytter. Det 
er kommunalbestyrelsens hensigt, at der i 
fremtiden skal udarbejdes en plan omfattende 
Qooqqut samt omkringliggende områder, som 
nærmere skal beskrive områdets anvendelse, 
(se bilag 9). 
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På området nordvest for Qinngua elven er der 
mulighed for placering af et mindre antal hyt-
ter på plateauet ovenfor den flade brink langs 
elven, (se bilag 9). 
 
På sydsiden af Qoorqutfjorden langs Tim-
miannguit ligger der p.t. enkelte hytter og der 
kan enkelte flere hytter i dette område. Der-
imod friholdes det store område langs elven 
og søerne for hytter af hensyn til områdets 
rekreative værdi, (se bilag 9). 

Ilulialik 
Ilulialik er en fortsættelse af Nuup Kangerlua. 
En lille del af fjordområdet er kategoriseret 
som interesseområde for erhvervsfiskeri. 

Qussuk 
Qussuk-området er fourageringsområde for 
vildrener, hvor disse uforstyrret kan føde de-
res kalve og græsse. I dag ligger der en hytte i 
området. Området skal holdes fri for yderlige-
re hytter. 

Kikiallit - K11 K12
Kikiallit er et område beliggende på Akia 
nord for Nuuk, grænsende op til Qussuk-
området. Området er interesseområde for er-
hvervsfiskeri. Der ligger et mindre antal eksi-
sterende hytter i området, som vil kunne tåle 
yderligere opførelse af hytter. Syd herfor er 
der ligeså mulighed for enkelte hytter i områ-
det mellem fjeldtoppene Kissaviat og Kingit-
toq, se bilag 6. 

Tertii - K9 K10 K67
I den lille beskyttede fjord ved Tertii på 
Akia´s østkyst ligger allerede et mindre antal 
hytter, og der er i området i begrænset omfang 
plads til enkelte flere hytter. 
Syd og nord for Tertii ved henholdvis Kana-
jutsait og Kingittup taseraasaa vil der ligele-
des være mulighed for etablering af hytter, se 
bilag 5. 

Kanassut og Kanajorsuit - K66 K65
Kanassut og Kanajorsuit er mindre sidefjorde 
til Nuup Kangerlua beliggende på Akia. Beg-
ge fungerer som beskyttede områder med na-

turhavne. Herfra er der en smuk udsigt mod 
de sneklædte partier af Sermitsiaq og Qoor-
nup Qeqertarsua. Kanassut og Kanajorsuit er 
delvis udbygget med hytter. 
Saarloq er en nedlagt bygd, som ligger ved en 
naturhavn på Akia. Der findes koncentrationer 
af eskimoruiner samt en kirkegård, grave, og 
et par hytter i området. 
Områderne er velegnede områder for hytter på 
strækningen fra Maalutu til Saarloq, se bilag 
4. 

Maalutu - O1
Umiddelbart syd for områderne Kanassut og 
Kanajorsuit, ud for Akia, ligger øen Maalutu. 
På Akiabredden er der etableret enkelte hyt-
ter. Øen Maalutu skal friholdes for hytter, se 
bilag 4. 

Sommerskicenter - Kangerluarsunnguaq 
Området omfatter primært arealerne nord for 
Kingittorsuaq (Hjortetakken) ud mod Kanger-
luarsunnguaq. Dette område kan udbygges 
som center for skisport, alpin og langrend, 
gennem etablering af overnatnings- og ser-
vicefaciliteter. Området vil endvidere kunne 
anvendes hele året. Centret vil være henvendt 
både til Nuuk’s beboere og turister. Beliggen-
heden tæt på Nuuk gør, at centret kan indgå i 
Kommunens bynære friluftstilbud, herunder 
som tilbud til “byturister”, der har ophold af 
kortere varighed. Området har nu 4 helårshyt-
ter og 3 lejrpladser, se bilag 11.  

Amiitsoq - K2
Ved indsejlingen til Ameralik ligger Amiitsoq 
på nordsiden af fjorden. Området ligger om-
kring en naturhavn. I Amiitsoq er der i dag 
beliggende et mindre antal hytter, som kan 
tillades forøget, se bilag 11.  

Eqaluit Paarliit - K30 K68 K69
Eqaluit Paarliit (Præstefjord) er en fjord be-
liggende ved mundningen af Ameralik. Om-
rådet betragtes som et område for turisme og 
lejrskole og er et yndet udflugtsmål for nuuk´s 
borgere. Der er i dag opført en del hytter. 
Halvøen Nuussuaq udlægges til et begrænset 
antal hytter, se bilag 11. 
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I Ameralik-fjorden øst for Eqaluit Paarliit er 
der mulighed for opførelse af nogle få hytter 
vest for elven, se bilag 11. 

Qasigiannguit - K32 K33 K34 K35
Qasigiannguit ligger i Ameralik øst for Eqa-
luit Paarliit. Området er interesseområde for 
erhvervsfiskeri. Der er i dag opført 3 hytter i 
området og der er plads til yderligere et min-
dre antal hytter, se bilag 10.  
Øst for Qasigiannguit er det på øst- og vestsi-
den af en større bugt også mulighed for et 
mindre antal hytter, se bilag 10.  

Eqaluit Ilorliit 
Eqaluit Ilorliit er en sydlig sidefjord til Ame-
ralla. Fjordområdet er interesseområde for 
erhvervsfiskeri hvorfor der kun kan tillades 
opført éen fangst- og overlevelseshytte. Om-
rådet skal i øvrigt friholdes for hytter. 

Ameralla 
Ameralla er den østligste del af Amaralik-
fjorden. Generelt friholdes hele Ameralla for 
opførelse af hytter på grund af de enestående 
ornitologiske og arkæologiske interesser, der 
knytter sig til området 

Itilleq - K36 K37 K38 K39
Området er en nordlig sidefjord til Ameralik. 
Hele fjorden er betegnet som interesseområde 
for erhvervsfiskeri. I dag findes der 3 hytter 
og et lejrkompleks i området, og der er mu-
lighed for at etablere hytter ved Aqajamerngit 
Nuuat, ved Ivissuit og på en strækning nord 
herfor samt på østsiden af Itilleq overfor øen 
Qeqertannguaq, se bilag 18. I alt vurderes 
området at kunne rumme yderligere 9 hytter. 

Narsaq - K3 K40 K41 K42
Narsaq (Lille Narsaq) er en nedlagt bygd syd 
for Ameralik-fjordens munding. I dag findes 
der en kirke og lejrskole i området. Der vil 
umiddelbart kunne tillades opførelse af flere 
hytter i området, se bilag 19. 

Qarajat Iluat - K43 K44

Qarajat Iluat er en ret stor fjord mellem Ame-
ralik og Kangerluarssunnguaq (Buksefjor-

den). Der er p.t. lokaliseret enkelte, spredte 
hytter  
I det nordlige hjørne på begge sider af en vig, 
som p.t. er fri for hytter, og ved en lille vig 
syd for elvudløbet på fjordens nordøstlige 
side, kan der fremover ikke etableres hytter. 
I bunden af fjorden Qarajat Iluat er der etable-
res et mindre antal hytter. I dette område kan 
der kun etableres hytter nord for Qarajat 
Kuuat, se bilag 12. 

Illutsiaat - K45 K46
Illutsiaat er en lille fjord umiddelbart syd for 
Qarajat Iluat. Omkring pynten på sydsiden af 
Illutsiaat er der p.t. 2 hytter og der kun vil 
være mulighed for enkelte flere hytter, se bi-
lag 12. 

Killut Ilua - K47
Længere syd for Qarajat Iluat ligger fjorden 
Killut Ilua. I bunden af fjorden er der syd for 
elven omkring et næs opført 3-4 hytter. Der 
vil omkring næsset kun kunne tillades enkelte 
hytter, se bilag 12. 

Appannguit Iluat - K48
Umiddelbart syd for Killut Ilua ligger fjorden 
Appannguit Iluat, hvor der p.t. kun er få hyt-
ter. Både nord og syd for elven er der mulig-
hed for opførelse af hytter, se bilag 12 og 13. 

Qeqertarsuaq - K49
Vest for fjordene Illutsiaat og Killut Ilua lig-
ger øen Qeqertarsuaq, hvor der p.t. er belig-
gende enkelte hytter. På øens nordlige del er 
der mulighed for opførelse af hytter, se bilag 
12. 

Utoqqarmiut - K51
Utoqqarmiut er en nedlagt bygd, som ligger 
ved udmundingen af Kangerluarsunnguaq 
(Buksefjorden). Alle tidligere huse er tilsyne-
ladende fjernet, men på nuværende tidspunkt 
er der opført et mindre antal hytter spredt i 
området, se bilag 13.  
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Erui - K52 K53
Umiddelbart øst for Utoqqarmiut ligger næs-
set Erui. På hver side af næsset er der en vig, 
hvor enkelte hytter kan opføres, se bilag 13. 

Qoornoq i Utoqqarmiut Kangerluarsunn-
guat (Buksefjorden) - K54
”Øen” Qoornoq er forbundet med fastlandet 
med en lille landtange rummer enkelte eksi-
sterende hytter. Der er mulighed for enkelte 
hytter på Qoornoq og på fastlandet ud for 
”øen”, se bilag 13. 

Tasiusarsuaq - K57 K58
Tasiusarsuaq ligger ved mundingen af Utoq-
qarmiut Kangerluarsunnguaq (Buksefjorden). 
Området er et yndet udflugtsmål på grund af 
sin naturskønhed og den spektakulære smalle 
indsejling Kuua. Området betragtes af ornito-
loger, som et helt unikt og storslået område, 
ligesom området byder på helt specielle for-
hold for bl.a. ørreder. Der er i dag opført en 
del hytter i området og det er kommunalbesty-
relsens opfattelse, at området skal friholdes 
for yderligere hyttebyggeri, se bilag 13.  

Amitsorsuaq - K50
Området er en stor smal sidefjord på nordsi-
den af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat. Der 
er ingen eksisterende hytter i området, hvorfor 
nye hytter begrænses til en lille vig på østsi-
den ved mundingen, se bilag 12 og 13. 

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat - K55 K56 K61 K62 K63
Langs sydsiden af Utoqqarmiut Kangerluar-
sunnguat (Buksefjorden) er der på tre lokalite-
ter mulighed for etablering af hytter, se bilag 
13. 
På sydsiden af Utoqqarmiut Kangerluarsunn-
guat (Buksefjorden) ved dalen Qoorqut kan 
der på begge sider af elven opføres enkelte 
hytter, se bilag 14. 

Kangerluarsoruseq (Færingehavn) - K59
Ved indsejlingen til Kangerluarssoruseq lig-
ger den nedlagte bygd Færingehavn. Her har 
der tidligere ligget en fiskeristation til be-
handling og forarbejdning af især torsk. Der 

er her mulighed for opførelse af hytter inden-
for et mindre afgrænset område, se bilag 13. 

Itivip Taseraasaa - K24
Sammen med den nordfor beliggende indsø 
har området stor herlighedsværdi ligesom 
området rummer et stort antal fortidsminder. 
Derfor begrænses muligheden for hytter til 
den vestlige side af Itivip Taseraasaa, se bilag 
15. 

Amitsuarsuk 
Ved indsejlingen til Kapisillit Kangerluat lig-
ger mod nord den ret store sidefjord Amit-
suarsuk. I bunden af denne fjord findes der 
flere fortidsminder og der er registreret en 
enkelt hytte i bunden af fjorden. Hele fjorden 
udgør et relativt stort, uberørt naturområde, 
som friholdes for i yderligere hyttebyggeri, se 
bilag 16 

Paatusooq - K25
Nordvest for Amitsuarsuk ligger fjorden Paa-
tusooq. På den nordlige side af indsejlingen til 
fjorden er der registreret enkelte nordboruiner. 
I bunden af fjorden er der mulighed for opfø-
relse af hytter, se bilag 16 
 
 

*** 
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BESTEMMELSER 

Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed 
følgende bestemmelser i henhold til Lands-
tingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, 
som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 
18. juni 1987 om arealanvendelse og plan-
lægning og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. no-
vember 1992 om arealanvendelse og planlæg-
ning med senere ændringer. 

§ 1  Planens formål 

1.1 Frilandsplanens formål er: 
• at udpege de afgrænsede områder, hvor 

indenfor der fremover kan tillades etable-
ring af hytter, 

• at tilvejebringe et plangrundlag ud fra en 
samlet vurdering og afvejning af interes-
serne i det åbne land, 

• at sikre at det åbne land rummer flere for-
skellige måder at bruge og færdes i natu-
ren på, 

• at sikre den fortsatte eksistens af uberørte 
naturområder, idet der tages hensyn til flo-
ra, fauna, kulturminder og uberørte og 
unikke landskaber, 

• at sikre, at nærrekreative områder tæt ved 
Nuuk by friholdes for hyttebyggeri, 

• at arealtildelingskompetencen for så vidt 
angår hytter overdrages til Nuup Kommu-
nea. 

§ 2  Planens afgrænsning 

2.1 Frilandsplanen er gældende for alle ek-
sisterende hytter udenfor kommunens 
by- og bygdezone. Eksisterende og regi-
strerede hytter med lovlig arealtildeling 
april 2003 fremgår af bilag 23. 

2.2 Frilandsplanen er gældende indenfor de 
i § 3.4 nævnte geografiske områder. 

2.3 Planen omfatter fritidshytter, fangst- og 
overlevelseshytter samt turisthytter og 
det med sådanne hytter naturlige tilbe-
hør indenfor de i § 2.2 nævnte områder. 

2.4 Planen omfatter endvidere eksisterende 
lejrskoler og lignende indenfor de i § 
2.2 nævnte områder. 

§ 3  Definitioner 

3.1 Ved en fritidshytte forstås i denne plan 
en hytte, der er beregnet til ophold i 
kortvarige perioder. 

3.2 Ved en fangst- og overlevelseshytte 
forstås i denne plan en hytte, der er 
etableret af kommunen eller en organi-
sation m.v. og som primært anvendes til 
jagt eller står til rådighed i forbindelse 
med nødsituationer. Hytter der etable-
res/er etableret af enkeltindivider er så-
ledes ikke omfattet af denne definition. 

3.3 Ved en turisthytte forstås i denne plan 
en hytte, der bruges eller udlejes er-
hvervsmæssigt. 

3.4 Der udpeges følgende geografiske om-
råder, hvor indenfor der kan tillades op-
ført hytter i overensstemmelse med 
denne plan: 

Bilag 3, Akia/Eqalunnguit Nunaat. 
Bilag 4, Akia/Maalutu, Saarloq. 
Bilag 5, Akia/Tertii. 
Bilag 6, Akia/Kikiallit. 
Bilag 7, Qeqertarsuaq/Qoornoq. 
Bilag 8, Qeqertarsuaq/Ikkattut, Qin-

gap Ilua. 
Bilag 9, Qooqqut/Timmiannguit. 
Bilag 10, Ameralik/Qasigiannguit, 

Iterlassuaq. 
Bilag 11, Ameralik/Amiitsoq, Eqaluit 

Paarliit. 
Bilag 12, Kujaterput/Qarajat Iluat, 

Illutsiaat, Killut Iluat, 
Appannguit Iluat, 
Amitsorsuaq,. 

Bilag 13, Kujaterput/Utoqqarmiut, 
Tasiusarsuaq, 
Kangerluarsoruseq. 

Bilag 14, Kujaterput/Kangerluar-
sunnguaq. 

Bilag 15, Qeqertarsuaq/Itivip 
taseraassaa, Itivittarfik. 
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Bilag 16, Kangiusaq/Paatusooq. 
Bilag 17, Kapisillit Kangerluat. 
Bilag 18, Itilleq (rummelighed max 

yderligere 9 hytter) 
Bilag 19, Narsaq. 

§ 4  Bebyggelsens omfang og placering 

4.1 Grundarealet for fremtidige hytter må 
ikke overstige 40 m², ekskl. udhus. 

4.2 Eksisterende lejrskoler m.m. kan mak-
simalt udvides med 20 % af det bebyg-
gede areal og ved samtidig iagttagelse 
af en mindsteafstand på 120 meter til 
hytter 

4.3 Hytter tillades opført med maximalt 1½ 
etage, dvs. med udnyttet tagetage og 
uden kælder. Højden fra overkant af 
fundament til kip må maximalt være 6 
meter. 

4.4 Efter meddelelse om arealtildeling til en 
hytte kan der, uden yderligere indhent-
ning af arealtildeling, i tilknytning til 
hytten etableres følgende: udhus på 
max. 12 m², terrasse, flagstang, stakit, 
tørrestativ, rygeanlæg, mindre vindmøl-
ler og solcelleanlæg. Sådanne tilknytte-
de anlæg må ikke etableres i en større 
afstand fra hytten end 30 meter 

4.5 Nye hytter må ikke opføres nærmere 
end 60 meter fra anden eksisterende el-
ler ansøgt hytte eller fundament, regnet 
fra hytternes yderste fremspring. 

4.6 Nye hytter må ikke opføres nærmere 
end 100 meter fra elve og søer.  

4.7 Nye hytter må ikke opføres nærmere 
end 60 meter fra synlige eller påviste 
fortidsminder. 

4.8 For nye hytter gælder der ingen 
mindsteafstand til kysten. 

4.9 På fundamenter for tidligere hytter eller 
beboelseshuse kan der opføres hytter 
uanset § 4.5. 

§ 5  En hyttes ydre fremtræden 

5.1 En hytte skal i sit ydre fremtræde vedli-
geholdt. 

5.2 Udvendige kulører må ikke have karak-
ter af neonfarver eller andre kraftige 
kulører. 

§ 6  Ubebyggede arealer 

6.1 Ejeren af hytten har pligt til at holde 
arealet rundt om ejendommen pænt og 
ryddeligt. 

6.2 Hvor der er mulighed, kan man etablere 
køkkenhave i tilknytning til arealtilde-
ling til hytten på max. 10 meter gange 
10 meter. Køkkenhaven skal etableres 
indenfor en afstand af 30 meter fra hyt-
ten.  

§ 7  Tekniske anlæg 

7.1 Fast affald skal ved ejerens foranstalt-
ning enten forbrændes eller tages med. 
Afbrændingen skal foretages på en så-
dan måde, at den ikke indebærer risiko 
for omkringliggende bygninger eller na-
tur eller er til gene for andre beboere. 

7.2 Der må ikke installeres vandskyllende 
klosetter. 

7.3 Til natrenovation skal anvendes toilet-
spande, hvor indholdet tømmes direkte i 
havet eller komposteres.  

7.4 For eksisterende huse, der er forsynet 
med kloset, skal ejeren bortskaffe spil-
devandet på en sådan måde, at det ikke 
er til gene for andre beboere eller det 
omgivende miljø. 

7.5 Nuup Kommuneas regulativ for bort-
skaffelse af affald i hytteområder skal 
overholdes, se bilag 23. 

7.6 Anvendelsen af generatorer skal ske på 
en sådan måde, at det er til mindst mu-
lig gene for de omkringliggende beboe-
re. Der opfordres til at anvende solceller 
og alternativ energi i hytteområderne  
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§ 8  Miljøforhold 9.3 Umiddelbart efter indgivelse af ansøg-
ning om arealtildeling til en hytte på en 
placering omfattet af denne plan, frem-
sendes til ansøger et skilt, som skal op-
sættes på den ansøgte placering, som 
bevis på, at arealet er reserveret til an-
søgeren.  

8.1 Forurening af landområder, elve, søer 
og hav må ikke finde sted. 

8.2 Under opførelse og brug af hytter skal 
der tages hensyn til dyrelivet og den 
omkringliggende natur således, at om-
rådet ikke forurenes eller spoleres. 
Udendørs opbevaring af materialer skal 
ske forsvarligt. 

9.4 I forbindelse med behandling af en an-
søgning om arealtildeling gennemfører 
Nuup Kommune en høring hos hytteeje-
re i området.  § 9  Myndighedsgodkendelse 

9.5 I forbindelse med behandling af en an-
søgning om arealtildeling gennemfører 
Nuup Kommune en høring hos Grøn-
lands Nationalmuseum & Arkiv.  

9.1 Forud for opførelse af en ny hytte skal 
der ansøges om arealtildeling hos Nuup 
Kommunea.  

9.2 Forud for ændring af en hytte, herunder 
ændring af ejerforholdene for en hytte 
skal der ansøges om arealtildeling hos 
Nuup Kommunea. 

*** 

 

juni 2003 Nuup Kommunea 22 



Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea VEDTAGELSESPÅTEGNING 

VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Nuup Kommuneas kom-
munalbestyrelse den 28. april. 2003. 

Nuup Kommunea, den 18. juni 2003 

 
sign.    sign. 
Agnethe Davidsen Kim Hvistendahl 
borgmester adm. direktør 

 

 

Endeligt godkendt af landstyret den 02. de-
cember 2003. 
Godkendt i h.t. godkendelsesskrivelse af 02. 
december 2003. 
 
Nuuk, den 02. december 2003 
 
sign. 
Mette Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
Offentligt bekendtgjort den 14. januar 2004 
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Nuuk Kommune 
 
Ca. 105.000 km² (hele kommunen) 
 19.000 km² (land) 
 79.000 km² (indlandsis) 
 6.500 km² (øer) 
 
14.200 indbyggere 
0,014 indbyggere / km² 
 
323 km fra Isua til Sioraq 
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Forslag til fremtidigt fredningsområde

Fremtidig frilandsplan

Potent iel byzone
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 11 Bilagshenvisning  
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Hytteområde
 
 
Akia / Kangeq 1:100.000 
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Hytteområde
 
 
Akia / Maalutu, Saarloq 1:100 000 
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Hytteområde
 
 
Akia / Tertii 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Akia / Kikiallit 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde Eks. og fremtidig frilandsplan
 
 
Qeqertarsuaq / Qoornoq 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Qeqertarsuaq / Ikkattut, Qingap ilua 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde Fremtidig frilandsplan
 
 
Qooqqut / Timmiannguit 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Ameralik / Qasigiannguit, Iterlassuaq 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde Fremtidig frilandsplan
 
 
Ameralik / Amiitsoq, Eqaluit Paarliit 1:100.000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Kujaterput / Qeqertarsuaq, Qarajat Iluat, Illutsiaat,  
Killut Iluat, Appannguit Iluat, Amitsorsuaq 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Kujaterput / Utoqqarmiut, Tasiusarsuaq, Kangerluarsoruseq 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Kujaterput / Kangerluarsunnguaq 1:100.000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde Eks. og fremtidig frilandsplan
 
 
Qeqertarsuaq / Itivip taseraassaa, Itivittarfik 1:100.000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Kangiusaq / Paatusooq 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Kapisillit Kangerluat 1:100 000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde
 
 
Itilleq 1:100.000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Hytteområde Fremtidig frilandsplan
 
 
Narsaq 1:100.000 

Juni 2003 Nuup Kommunea  
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Køkkenhave
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60 m
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Sted A-nr Position
Aakkaat 143 51.38'20''-64.00'10''
Aakkaat v Narsaq 298 51.38´10´´-64.00´10´´
Aakaat 29 51.38'10''-64.00'30''
Akia 49 51.42'40''-64.21'20''
Akia 97 51.52'45''-64.12'25''
Akia 103 51.35'00''-64.25'30''
Akia 120 51.36'05''-64.26'55''
Amiitsoq 63 51.28'05''-64.04'45''
Amiitsoq 150 51.29'00''-64.04'55''
Amiitsoq 241
Amiitsoq 273 51.27´50´´-64.04´41´´
Amiitsoq 291 51.27´31´´-64.04´46´´
Amiitsoq 303 51.28´30´´-64.05´00´´
Amitsuarsuup Qinngua 33 50.26'55''-64.32'25''
Amitsuarsuup Qinngua 41 50.27'00''-64.33'00''
Appannguit Iluat 289
Aqajamerngit 59 50.35'37''-64.15'48''
Aqajamerngit 211
Aqissersiorfik 19 51.41'40''-64.07'50''
Aqissersiorfik 50 51.41'00''-64.07'25''
Aqissersiorfik 127 51.41'25''-64.07'50''
Aqissersiorfik 220
Eqaluit Ilorliit 45 50.30'00''-64.09'20''
Eqaluit Paarliit 2 51.17'30''-64.01'00''
Eqaluit Paarliit 16 51.17'40''-64.00'55''
Eqaluit Paarliit 36 51.17´20".64.00´55"
Eqaluit Paarliit 141 51.17'15''-64.00'55''
Eqaluit Paarliit 162 51.17´09´´-64.00´45´´
Eqaluit Paarliit 165 51.16´50´´-64.00´50´´
Eqaluit Paarliit 177 51.17´30´´-64.00´40´´
Eqaluit Paarliit 179 51.17´05´´-64.00´50´´
Eqaluit Paarliit 247 51.17´18´´-6400´54
Eqaluit Paarliit 286 51.17´17´´-64.00´33´´
Eqaluit Paarliit 297 51.17´50´´-64.01´00´´
Eqalukkat/Kangerl. 357
Eqalunnguit Kapisillit 322 50.12´00´´-64.26´40´´
Eqalunnguit Kapisillit 323 50.12´00´´-64.26´45´´
Igassup Qaqqaa 153 50.31'40''-64.51'20''
Ikerasak 74 52.03'05''-64.08'00''
Ikerasat 42
Ikkarluit 134 50.30'50''-64.24'20''
Ikkattut 159 51.10'15''-64.17'50''
Ikkattut 173 51.12´10´´-64.17´18´´
Ikkattut 274 51.12´21´´-64.17´27´´
Ikkattut 275 51.09´46´´-64.17´45´´
Ikkattut 276 51.10´16´´-64.17´44´´
Ikaarissat 226
Ikaarissat 268
Ilivileq 35 51.41'20''.64.19'35''
Illorsuakasiit/Kap. 356
Illorsuit 56 50.19'05''-64.27'55''
Illorsuit 238
Illorsuit v. Kapisillit 330 50.19´10´´-64.27´40´´
Illorsuit ved Kapisillit 311 50.18´40´´-64.27´55´´
Illunnguaq Qooq. 349 50.51´10´´-64.14´55
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Illunnguaq,Qooqqut 88 50.53´250"-64.15´408"
Illunnguit Qooqqut 304 50.51´50´´-64.15´25´´
Illunnguit Qooqqut 308 50.51´45´´-64.15´05´´
Illunnguit v.Kangerluarsoruseq 345
Illunnguit ved Qooqqut 294
Illutsiaat 174 51.24´32´´-64.55´23´´
Illutsiaat 186 51.24´29´´-63.55´24´´
Illutsiaat 191 51.24´18´´-63.55´32´´
Illutsiaat / Akia 352
Illutsiaat Saarloq 73 51.41'45''-64.21'45''
Illutsiaat ved Saarloq 281
Itilleq 136 50.26'35''-64.19'05''
Itilleq 138 50.26'35''-64.19'05''
Itilleq 203
Itilleq øst,n f Qeq. 332 50.25´45´´-64.19´50´´
Itisuatsiaq 245
Itivip Taseraasaa 39 50.48'45''-64.35'25''
Itivip Taseraasaa 267 50.48´25-64.35´36´´
Iviangiusat/Akunn 269 51.49´00´´-63.13´05´´
Iviangiussat 80 51.52'00''-64.12'05''
Kanajorsuit 227
Kanajorsuit 317
Kanajorsuit ved Tertii 230 51.35´38´´-64.27´08´´
Kanajorsuit/Akia 354
Kanajutsiaat 285
Kanassut 95 51.44'25''-64.20'40''
Kanassut 96 51.42´40´´-64.21´20´´
Kanassut 142 51.41'50''-64.21'30''
Kanassut 146 51.43'15''-64.20'25''
Kanassut 201
Kanassut 206
Kanassut 353 51.44´05´´-64.20´100´´
Kanessut 212
Kangeq 1 Stedplan:X335-Y519
Kangeq 4 Stedplan X:345-Y511
Kangerlarso  B-253 347
Kangerluarsoruseq 318 51.33´10´´-63.42´15´´
Kangerluarsunnguaq 181 51.29´13´´-64.08´49´´
Kangerluarsunnguaq 257
Kangerluarsussuaq 325 50.26´05´´-63.24´25´´
Kangerluatsiaarsuaq 57 52.01'00''-64.16'43''
Kangerlupiluk 169 50.13´22´´-64.28´02´´
Kangiliartarfik 18 52.02'15''-64.20'00''
Kangillermiut 279 50.21´20´´-62.46´35´´
Kangimut Sammisoq 313 51.41´20´´-64.18´25´´
Kangiusaq 53 50.30'00''-64.38'08''
Kapisillit 92 50.12'10''-64.26'45''
Kapisillit 94 Stedplan:X3906-Y7183
Kapisillit 156 50.14'98''-64.26'13''
Kapisillit 187 50.11´50´´-64.26´23´´
Kapisillit 190 Kap 4171x403-y708
Kapisillit 244
Kapisillit 254
Kapisillit,Eqalugalinng 87 50.12'05''-64.26'40''
Kigutilik 180 50.34´11´´-63.00´14´´
Kikiallit 6 51.25'40''-64.37'35''
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Kikiallit 64 51.24'21''-64.37'15''
Kikiallit 135 51.24'20''-64.38'00''
Kikiallit 202
Kikiallit 216
Kikiallit 217
Killut ilua 28 51.21'94,2''-63.52'97,2''
Killut Iluat 160 51.22´09´´-63.52´57´´
Killut Iluat 307 51.22´00´´-63.53´05´´
Killut Iluat 338 51.22´30´´-63.53´05´´
Kingittorsuaq 124 51.33'35''-64.05'55''
Kingitup Taseraasa 306 51.30´30´´-64.29´00´´
Kittoqqaat 32 51.36'25''-63.54'45''
Kittoqqaat 193
Kuaninnguit 264
Kuussuaq 78 50.15'00''-64.29'00''
Kuussuaq 152 50.16'20''-64.28'40''
Kuussuaq 194
Kuussuaq Kapisillit 333 50.13´55´´-64.28´40´´
Malutu 295 51.42´40´´-64.17´15´´
Malutu 296 51.42´40´´-64.17´05´´
Marraarsuk 168 51.41´49´´-64.17´50´´
Mitsimmavissuit 30 51.49'30''-64.01'50''
Maalotu 166 51.43´57´´-64.16´42´´
Maalutu 151 51.44'10''-64.16'15''
Maalutu 208
Maalutu 236
Maalutu 237
Maalutup Timaa 93 51.44'25''-64.17'00''
Maalutup Timaa 157 51.44'25''-64.16'30''
Maalutup Timaa 158 51.44'30''-64.16'25''
Napparutilissuaq 12 51.44'10''-64.02'45''
Narsaq 3 51.37'30''-63.59'15''
Natsilik 128 51.49'40''-64.28'00''
Natsilik 213
Natsilik Kujallersuaq 197
Natsilik Paarlersuaq 69 51.56'52''-64.27'42''
Neriunaq 85
Neriunaq 224
Neriunaq 348 50.19´50´´-64.26´48´´
Neriunaq / Ukkusissat 76 50.19'40''-64.27'00''
Neriunaq B-1042 342 50.19´15´´-64.27´30´´
Neriunaq B-1044 343 50.19´18´´-64.27´45´´
Neriunaq/Nipittivik 68 50.19'30''-64.26'30''
Niaqornarsuaq 270 51.41´20´´-64.20´40´´
Niaqunnakasik Nar 327 51.36´50´´-63.58´55´´
Nipittivik overfor Kap. 326 50.20´15´´-64.26´30´´
Niutaaq 75 51.41'10''-64.19'30''
Nuussuaq Kapisillit 2014 4176- X 416- Y 726
Nuussuaq Kapisillit 2015 4173- X 416- Y 722
Nuussuaq Kapisillit 336
Nuussuaq Kapisillit 359 50.14´849´´-64.26´103
Naajaat nuuat 278 50.18´34´´-63.12´36´´
Paatusoq 277
Paatusoq 292
Paatusoq 305 50.39´15´´-64.34´10´´
Qaqortorsuaq 196
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Qaquk 55 51.59'22''-64.10'40''
Qarajat 54 51.33'00''-64.57'50''
Qarajat 231
Qarajat 233
Qarajat Iluat 266
Qarajat Iluat 21 51.22'45''-63.56'50''
Qarajat iluat 58 51.23'00''-63.57'00''
Qarajat Iluat 149 51.21'30''-63.57'10''
Qarajat Iluat 161 51.21´36´´-63.57´24
Qarajat Iluat 214
Qarajat Iluat 252
Qarajat Iluat 265
Qarajat Iluat 272 51.21´34´´-63.57´25´´
Qasigiannguit 17 51.02'15''-64.04'30''
Qasigiannguit 199
Qasigiannguit 207
Qasigiannguit 248
Qasigiannguit 261
Qassissallit 101 51.44'05''-64.00'15''
Qeqertarsuaq 79 51.12'40''-64.17'25''
Qeqertarsuaq 116 51.46'40''-64.08'10''
Qeqertarsuaq 119
Qeqertarsuaq 189 50.19´19´´-64.26´55´´
Qeqertarsuaq 300 51.32´10´´-63.54´50´´
Qeqertarsuaq 301 51.32´10´´-63.54´30´´
Qilanngaarsuit 209
Qingaq 46 51.06'48''-64.23'29''
Qoornup Qeqertarsua 154 51.06´42´´-64.31´57´´
Qooqqut 20 50.53'25''-64.15'45''
Qooqqut 40 50.54'15''-64.00'40''
Qooqqut 89 50.55'35''-64.15'25''
Qooqqut 90 50.55'15''-6415'25''
Qooqqut 98 Stedplan:X549-Y874
Qooqqut 123
Qooqqut 140 50.56'10''-64.15'10''
Qooqqut 1222 Mangler
Qooqqut 310 50.53´10´´-64.16´00´´
Qooqqut 117
Qooqqut  B-110 341 50.54´18´´-64.15´44´´
Qooqqut Kitaatungaa 175 50.55´19´´-64.15´13´´
Qoornoq 7 Stedplan X:327-Y:619
Qoornoq 27 51.07'10''-64.32'15''
Qoornoq 65 Stedplan:X367-Y655
Qoornoq 72
Qoornoq 83
Qoornoq 84
Qoornoq 91 Stedplan:X233-633
Qoornoq 100 Stedplan X.333, Y646
Qoornoq 102 Stedplan:X.365-Y.648
Qoornoq 104
Qoornoq 105
Qoornoq 106
Qoornoq 107
Qoornoq 108
Qoornoq 109
Qoornoq 110
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Qoornoq 111
Qoornoq 112
Qoornoq 113
Qoornoq 114
Qoornoq 115
Qoornoq 137 X 326 - Y 636
Qoornoq 218
Qoornoq 262
Qoornoq 1087
Qoornoq 360
Qoornoq 361
Qoornoq  B-650 340 51.06´17´´-64.32´04´´
Qoornoq/Otoqqarmiut 147 51.26'15''-63.47'00''
Qoornorq 234
Qoornua Utoq.Kanger. 334 51.26´20´´-63.46´40´´
Qussuk 44 51.08'25''-64.44'20''
Qussuk / Qiteqquut 219
Qaarusuk 280 51.22´05´´-64.21´59´´
Sarfarssuaq 253
Sermilik 60 51.14'35''-63.28'37''
Sulussugutip Kangerlua 170 50.36´22´´-64.22´20´´
Sulussugutip Kangerlua 195
Sulussugutip Kangerlua 282 50.37´42´´-64.23´15´´
Syd f. Nuup Narsaa 321 51.36´40´´-63.59´15´´
Saaloq området 324 51.40´10´´-64.22´20´´
Saarloq 34 51.40'10''-64.22'15''
Saarloq 38 51.39'50''-64.22'10''
Saarloq 67 51.40'00''-64.21'55''
Saarloq 188 51.41´51´´-64.21´48´´
Saarloq 250
Saarloq 337 51.39´50´´-64.22´05´´
Saarloq 344 51.39´55´´-64.22´05´´
Saarloq 351 51.34´31´´-64.22´46
Tasiusarsuaq 172 51.18´00´´-63.46´50´´
Tasiusarsuaq 178 51.18´00´´-63.46´45´´
Tasiusarsuaq 329 51.13´45´´-63.47´00´´
Tasiusarsuaq  8 51.16'45''-63.45'20''
Tasiusarsuaq  11 51.19'30''-63.45'10''
Tatsip Ataa 62 51.24'20''-64.37'25''
Tatsip Ataa 167 51.23´52´´-64.37´54´´
Tertii 9 51.33'15''-64.27'20''
Tertii 25 51.36'05''-64.27'10''
Tertii 198
Tertii 205
Tertii 223
Tertii 302 51.33´10´´-64.27´00´´
Timmiannguit 99 50.59'05''-64.13'25''
Timmiannguit 118 50.58'55''-64.13'15''
Timmiannguit 148 50.58'15''-64.12'20''
Timmiannguit 155 50.59'25''-64.13'25''
Timmiannguit 176 51.00´02´´-64.13´43´´
Timmiannguit 182 50.57´47´´-64.13´03´´
Timmiannguit 183 50.57´48´´-64.13´01´´
Timmiannguit 184 50.58´95´´-64.13´40´´
Timmiannguit 185 50.58´29´´-64.13´08´´
Timmiannguit 232
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Timmiannguit 283 50.57´50´´-64.13´01´´
Timmiannguit 284 50.57´52´´-64.12´57´´
Timmiannguit 309 50.59´14´´-64.13´23´´
Taaqqu 290 51.48´35´´-64.07´40´´
Utoqqarmiut 287 50.56´25´´-63.54´49´´
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