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Af Olav Odgaard, Ilulissat Orienteering Greenland – Oktober 2004 

 

Ilulissat Isfjord og omkringliggende terræn er optaget på Unesco´s verdensarvsliste.  

En del af dette terræn er beliggende på Ilulissat o-kort. 

 

I IOG´s invitation til Arctic Midnight Orienteering bruges fraser som: 

 

- Orienteringsfestival i storslået grønlandsk natur. 

- En o-oplevelse ud over det sædvanlige. 

- Kombiner o-løb med unikke naturoplevelser. 

 

Vi kan nu bekræfte at det ikke kun er folkene bag IOG som mener dette. I juli 

måned 2004 blev Ilulissat Isfjord og omkringliggende terræn af Unesco´s World 

Heritage Committee optaget på Unesco´s verdensarvsliste over verdens natur- og 

kulturarv. Cirka 1/3 af IOG´s orienteringskort er beliggende i dette terræn.  

Det er dermed slået fast, at området omkring Ilulissat Isfjord er i verdensklasse og er kommet i selskab med 

de største naturfænomener i verden som f.eks. Niagara Falls og Yellowstone Nationalpark i USA, 

Pyramiderne ved Kairo, Den kinesiske mur med flere. 

Formålet med verdensarvlisten er at beskytte verdens kulturarv og naturarv imod ødelæggelse, så 

fremtidige generationer også kan have glæde af klodens fantastiske landskaber og kulturminder.  

Det ligger samtidig fast at fredningen af området omkring Ilulissat Isfjord ikke får nogen indflydelse for 

IOG´s fortsatte brug af terrænet til orienteringsløb.  

Mon der findes o-kort andre steder i verden, som har denne status? 

 

Eksempler på Ilulissat Isfjord´s karakteristika:  

Isstrømmen fra den godt 3000 km2 store gletscher Sermeq Kujalleq, er en af de hurtigste og mest aktive 

gletschere i verden. Den bevæger sig ca. 20 meter i døgnet. Gletcsheren kælver 35 km3 is om året, 

svarende til 10 % af den indlandsis, som presses ud i havet fra den grønlandske iskappe. Det er mere end 

nogen anden gletscher uden for Antarktis. Dertil kommer, at den er et væsentligt vidnesbyrd om den sidste 

istids sidste fjerdedel og er derfor til stadighed genstand for videnskabelig interesse. 

 

De glaciale processer har i årtusinder haft afgørende indflydelse på landskabet og menneskets historie i 

området. Isbjergene har været kilde til rigdom og overlevelse for befolkninger igennem tiderne. I alle 4 

faser hvor Grønland har været beboet, har der været bosættelser ved Ilulissat Isfjord. Først med 

Saqqaqkulturen for 4.400 år siden (omkring samme tid som pyramiderne i Ægypten blev bygget), siden 

Dorsetkulturen for ca. 2.800 år siden og senest Thulekulturen. 

 

Når et område bliver verdensarv, indebærer det en ekstra anerkendelse og status. Samtidig er det et krav, 

at områdets værdi ikke forringes, fordi verdensarven tilhører alle folk på jorden, uanset i hvilket land det 

findes. Beskyttelsen påhviler hele det internationale samfund. 

 

Ilulissat Isfjord storslåede skønhed skyldes bl.a. den enestående kombination af isbjerge fra gletscheren i 

fjordens bund og tilstedeværelsen af Isfjeldsbanken ved fjordens munding. De majestætiske isbjerge , der 

driver mod mundingen af fjorden og går på grund ved banken på 250 meter dybt vand, skaber et uophørligt 

drama af ændrede former, farver og lyde fra de smeltende og kværnende ismasser. 

 

Alle o-løbere som elsker naturen og kan lide anderledes orientering bør mindst en gang i livet prøve: 

 

Orienteringsoplevelser ud over det sædvanlige i storslået grønlandsk natur. 


