
Tvisten om ATV-vejen 
Kilde: http://www.polarrouten.net/index.php?la=da&d=main/da&f=main/da/150.txt 

Polar-Route - Arctic Circle Trail - Arctic Circle ROAD? 

I 1990 markerede Johanne Bech, en erfaren rejseleder fra Sisimiut, den første 
langdistancevandresti i Grønland mellem Kangerlussuaq, hvor Grønlands 
internationale lufthavn ligger, og Sisimiut, Grønlands næststørste by. I løbet af få år 
blev det den mest kendte vandresti i Arktis. På vandrekortene (vandrekort over 
Vestgrønland, skala 1: 100.000) bærer den navnet "Polar Route", som vores forening 
også er opkaldt efter. Snart fik den navnet "Arctic Circle Trail", forkortet "ACT", og det 
blev hurtigt udbredt. Og for nylig kan du også læse navnet "Arctic Circle ROAD", fordi 
Qeqqata kommune i 2015 besluttede at bygge en vej mellem Kangerlussuaq og 
Sisimiut. Om der skulle bygges en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut havde været 
et stridsspørgsmål mellem kommunen og centralregeringen i mere end 50 år, som nu 
skulle afsluttes med anlæggelsen af en ATV-vej. Da en rigtig vej ville være for dyr, var 
det første skridt at bygge en vej til "ATV's" som en forkortelse for "all terrain vehicle". 
Snart blev der på Qeqqata kommunes websted oprettet et link til en artikel 
(http://www.polarrouten.net/dl/atv-road-da.pdf), der offentliggjorde denne beslutning. 

Og snart blev der offentliggjort en lidt større PDF-fil (https://www.qeqqata.gl/-
/media/naturvej/samfundskonomisknaturvejdk.pdf?la=da), der reklamerede for denne 
vej med udsigt til gode fortjenester for nogle. For at illustrere de forventede økonomiske 
fordele ved denne vej blev følgende foto vist på side 15 i denne tekst. 

 
Kommentar fra en gæst på campingpladsen: "Hell's Angels invaderer Grønland." En lidt mere 
høflig forklaring findes i den tekst, der ledsager billedet, hvor den mere præcise betegnelse 
"ATV-vej" nu er erstattet af eufemismen "naturvej": 

“Leje af motoriserede køretøjer og cykler samt udflugter med guide langs naturvejen vil give 
indtægter til turistselskaber, ... Særlig interessant er det, at fangere benytter ATV’er i stor stil 
til vinterjagten i januar og februar. … hvor der dog også foregår en vis trofæjagt med brug af 
ATV’ere.“ 

Turistselskabet "Igloo Mountain ApS" har på sit websted (kilde: href=http://www.ski.gl/ 
IglooMountainApS.aspx - nu slettet) givet udtryk for, at det forventer at kunne tilbyde 8 000-10 000 
ture om året med ATV-udlejning på denne ATV-vej. Men det ville naturligvis være en alt for stor 
miljøbelastning for regionen. 

En tredjedel af vandrestien ("Polar Route" / "Arctic Circle Trail") skal vige for vejen og flyttes til 
en anden sti syd herfor. En tysk guidebog (Woick, Meike, Oliver Schröder & David Kuhnert: 



Grönland: Arctic Circle Trail. Outdoor Handbuch. Band 137; 2. Auflage 2014; S. 79f.) havde 
tidligere, da der ikke var tale om denne ATV-vej, advaret vandrere mod at benytte denne 
"sydlige rute", idet den sagde, at denne vej var meget vanskelig og i nogle tilfælde endda 
livstruende. Desuden vil en vej parallelt med vandrestien forringe dens værdi. På baggrund af 
dette henvendte 300 vandrere på Arctic Circle Trail sig til kommunen i en 
underskriftsindsamling kaldet "Memorandum" (http://www.polarrouten.net/dl/memorandum-
de.pdf) og krævede at afstå fra at anlægge en ATV-vej og i stedet genetablere en 
bådforbindelse, som den tidligere havde eksisteret. Desværre reagerede kommunen aldrig på 
henvendelsen (memorandummet) og forelagde den ikke engang for det kommunale 
parlament. Ved at gøre dette krænkede den lokale regering retten til at indgive andragender, 
en vigtig grundlæggende rettighed. 

ATV-vejen krydser verdensarvsområdet "Aasivissuit - Nipisat. Inuit-Hunting Ground between 
Ice and Sea". I et lignende tilfælde (Waldschlößchenbrücke, der er bygget gennem Elbedalen 
nær Dresden) havde UNESCO allerede besluttet at fjerne et objekt fra listen over verdensarv. 
Da optagelsesproceduren for "Aasivissuit - Nipisat" var i gang, blev der også rejst tilsvarende 
bekymringer over for UNESCO (http://www.polarrouten.net/dl/apl2018-02-12.pdf), nemlig at 
anlæggelsen af ATV-vejen ville krænke verdensarvsprojektets integritet, og at praktisk talt den 
vigtigste vandresti i Arktis ville blive ofret til fordel for den planlagte ATV-vej. Da UNESCO's 
WHC spurgte den danske delegation, dvs. ansøgeren, om dette, afviste de dette og svarede: 
"There are absolutely no plans to upgrade the Arctic Circle Trail to any kind of ATV or dirt 
road". (http://whc.unesco.org/en/documents/163908) Ifølge UNESCO's vedtægter har vores 
forening ikke status som en tilsvarende partner i denne procedure, men kun den danske 
delegation som en statspart. Så vi kunne ikke modsætte os dette. Dette ændrede sig, efter at 
stedet blev optaget på listen over verdensarv, og vi kunne appellere til UNESCO/WHC om, at 
verdensarvsområdet var i fare (http://www.polarrouten.net/dl/AplLoWHiD.pdf) på grund af den 
planlagte bygning af ATV-vejen, og ansøge om optagelse på listen over verdensarv i fare. Men 
den 5. juni 2019 meddelte WHC-repræsentanten os, at hun havde videresendt vores 
ansøgning til de danske myndigheder (http://www.polarrouten.net/ dl/AplLoWHiD.pdf) med 
henblik på videre behandling. Vi har ikke modtaget noget svar fra dem til dato, bortset fra at 
der blev gjort et forsøg på at skabe et fait accompli, og at anlæggelsen af ATV-vejen blev 
påbegyndt i juli 2020: I juli 2020 fik Qeqqata kommune tilladelse fra regeringen i Nuuk til at 
påbegynde anlæggelsen af ATV-vejen. Tilladelsen indeholdt oprindeligt en begrænsning: 
vejen måtte kun anlægges indtil Kangerluarsuk-Tulleq-fjorden af hensyn til 
drikkevandsforsyningen fra Sisimiut. I mellemtiden er der dog blevet givet tilladelse til at 
fortsætte byggeriet indtil Sisimiut. 

Vejen til frihed? - Propaganda og virkelighed 

I Kangerlussuaq startede byggeriet af ATV-vejen straks i juli 2020, efter at den var 
blevet godkendt af den regulerende myndighed. Men som en person fra 
Kangerlussuaq fortalte mig i sommeren 2020, var starten på projektet med ATV-vejen 
tilsyneladende en stor fiasko, som ikke var i nærheden af at levere det, der var blevet 
lovet før. Det var f.eks. blevet meddelt, at der forventedes at blive bygget 800 m vej 
om dagen. Det faktiske byggearbejde levede imidlertid langt fra op til disse 
forventninger. På den ene side gik byggeriet tilsyneladende ikke frem i det tidligere 
lovede tempo. Og på den anden side kan omkostningerne have truet med at komme 
ud af kontrol. 
Tilsyneladende var ledelsen af vejbygningsprojektet under stort pres. Sandsynligvis af 
denne grund blev der offentliggjort en engelsksproget artikel om vejen i tidsskriftet "The 
Polar Connection" fra "Polar Research and Policy Initiative (PRPI)" af 30.11.2020, som 
angiveligt indeholder et interview med borgmesteren i Qeqqata, Malik Berthelsen, 
under titlen "The Arctic Circle Road: The Road to Freedom?". 



(https://polarconnection.org/arctic-circle-road/) Artiklen begynder med et lovende 
billede af udgangspunktet for vejen til frihed, som du kan se her: 
 

 
Dette billede er fra det oprindelige link på https://polarconnection.org/wp-
content/uploads/2020/11/IMG_2273-min-min.png. Et år senere, den 20. juni 2021, var 
jeg der og tog et billede af det samme sted. Men udgangspunktet for "Vejen til frihed" 
havde ændret ansigt, som du kan se her: 

 



Som bekendt kaldes Nelson Mandela-filmen, hvis originale engelske titel er "Long 
March to Freedom", i Danmark og Grønland for "vejen til frihed". Denne sproglige leg 
bruges tydeligvis her, når ATV-vejen også kaldes "vejen til frihed". Og på bagsiden af 
brochuren "Turismeudvikling via Arctic Cricle Road" står der, at professor Minik Rosing 
har givet ATV-vejen dette navn. Minik Rosing, der selv er grønlænder, er kendt i 
Grønland som professor i geologi ved Københavns Universitet, og han optrådte også 
sammen med Olafur Eliasson, da sidstnævnte smeltede tolv blokke is fra Grønland i 
en happening i forbindelse med verdensklimakonferencen i Paris. Alligevel var ATV-
vejen allerede to år før udgivelsen af denne brochure blevet kaldt "vejen til frihed" i den 
grønlandske avis Sermitsiaq af Laust Løgstrup, som stadig var vicedirektør i Qeqqata 
kommunalbestyrelse. Senere, da ovennævnte brochure udkom, var han imidlertid 
projektleder for vejbygningsprojektet. Så det så bedre ud for ham, at det ikke var ham, 
men Minik Rosing, der var ophavsmand til navnet "vejen til frihed" for ATV-vejen. 
 

Begyndelsen af det egentlige vejbyggeri varede kun kort tid 

I mellemtiden var der sket en anden gennemgribende ændring i den måde, hvorpå 
vejen blev bygget. I begyndelsen havde arbejdet stadig en vis lighed med de 
sædvanlige vejbygningsmetoder. 

Først blev den voksende humusoverflade og plantevækst fjernet fra den fremtidige 
vejstrækning, og vejen blev jævnet. Derefter blev der lagt et lag syntetisk stof ovenpå, 
som var omtrent lige så bredt som den fremtidige vej. Derefter blev der lagt et vejbed 
af stenbrokker ovenpå, og dette blev til sidst dækket af et sandlignende lag, som 
derefter blev jævnet. På denne måde blev der skabt en vejlignende bane, som man 
om nødvendigt kunne have kørt i en bil i gåtempo. Denne vejkonstruktion viste 
imidlertid allerede tegn på erosion som følge af regn i sommeren 2020, et par uger 
efter anlæggelsen, da der stadig ikke var nogen trafik på vejen. Det følgende billede 
viser et bygningsafsnit, der blev bygget på denne måde i sommeren 2020: 

  

  



Men efter knap to kilometer sluttede denne metode til vejbygning pludselig. Jeg målte 
afstanden med mine skridt: Det var 1.625 trin. Fra da af bestod vejbyggeriet, hvis man stadig 
vil kalde det det det, blot i at slå vegetationen ned på den afmærkede rute, ligesom det sker, 
når ATV'er hensynsløst kører gennem vildmarken i den grønlandske tundra og efterlader 
permanente hjulspor. Den eneste forskel var, at der på den nævnte rute blev anvendt tungere 
køretøjer end ATV'er, og at deres spor ødelagde plantevæksten tilsvarende mere tydeligt. Kun 
en gang imellem, nemlig når terrænet ellers ville have været ufremkommeligt selv for ATV'er, 
blev huller fyldt ud eller højder udjævnet. Da de fleste af planterne på det spor, der er blevet 
jævnet på denne måde, er døde, er det normalt gråt til brunt, mens planterne til venstre og 
højre for det stadig er grønne. 

Er der stadig tale om vejanlæg eller om en allerede 
accepteret ødelæggelse af landskabet? 

På ruten fra Hundesø til Kangerluarsuk Tulleq krydser denne rute naturligvis også et 
stort antal floder, vandløb og bække, som fører vand enten konstant eller efter regn 
eller tøvejr. Ikke et eneste sted, jeg har set, er der bygget en bro over floder, vandløb 
og bække. Det betyder, at ATV'erne er nødt til at krydse vandet her, hvilket naturligvis 
synker dybt ned i undergrunden og efterlader et spor af mudder, som snart ikke 
længere er farbart selv for ATV'er. Den næste ATV krydser vandløbet et stykke over 
eller under dette sted. Så det, der skulle være en ATV-vej, bliver hurtigt til en meget 
bred mudderbarriere. Du kan se det på det sidste billede i den følgende billedserie. 

Af etiske grunde har jeg ikke kørt på ATV på denne rute og har kun set den såkaldte 
ATV-vej på denne måde, hvor den erstatter den oprindelige konstruktion efter de første 
to kilometer, hvor vandrestien til Sisimiut krydser denne rute lidt længere fremme, og 
hvor den et par kilometer nord for Eqalugaarniarfik-hytten fortsætter på vandrestiens 
oprindelige rute (nordlige rute) til dens ende. Sidstnævnte strækning er ca. 50 km lang. 
Under min vandretur i år blev mit kamera beskadiget af vand, så jeg var ikke i stand til 
at tage nogen billeder af denne strækning. De følgende fem billeder, der er taget ved 
det sted, hvor vandrestien og ATV-stien mødes, blev sendt til mig pr. e-mail af en 
vandrer, der var der efter mig. 

 



 

 
Hvis jeg ikke selv havde set i juli 2022, at den påståede ATV-vej mellem søen nord for 
Eqalugaarnjarfik-hytten og Sisimiut ligner ovenstående billeder, ville jeg have svært 
ved at tro det. Men det er sandheden. Denne frækhed, som Qeqqata kommune viser 
verden, har i virkeligheden intet at gøre med vejbyggeri, end ikke med anlæggelsen af 
en såkaldt ATV-vej. Og alligevel var ATV-trafikken på den del af byggeriet, der kaldes 
"naturvejen", ikke engang åbnet i juli 2022, da jeg var der. Jeg så ikke nogen ATV der. 
Det, du ser på billederne, er kun resultatet af "byggearbejdet", som der i mellemtiden 
er blevet betalt langt mere end de oprindeligt anslåede omkostninger for. Når ATV-
trafikken åbner, vil ødelæggelserne være meget værre. 



I mellemtiden uddeler Qeqqata kommune imidlertid stadig reklamebrochurer om 
"vejprojektet", som i virkeligheden ikke længere har noget med virkeligheden at gøre. 
I den nævnte brochure på dansk på side 14 findes følgende billede (og i brochuren på 
engelsk det tilsvarende billede på side 26): 
 

 

Kan dette stadig stoppes? 

I tidligere kommentarer til det planlagte anlæg af en ATV-vej som en angiveligt vigtig 
transportforbindelse mellem Sisimiut og Kangerlussuaq har jeg endnu i tidligere 
kommentarer beskæftiget mig intensivt med de pseudoargumenter, der blev fremført 
for denne "transportforbindelses" påståede økonomiske betydning. I betragtning af den 
chutzpah, hvormed et indgreb i landskabet, der ødelægger miljøet og kulturarven, 
bliver præsenteret som en vigtig transportforbindelse, en "game changer", en "vej til 
frihed" osv., er jeg målløs. Billederne taler for sig selv. Jeg opfordrer til, at der sættes 
en stopper for dette, før det er alt for sent. 
 
Den 11. juni 2022, da jeg endnu ikke havde set det byggeri, der kaldes "ATV-vejen", 
skrev jeg et brev til statsminister Mette Frederiksen. Jeg opfordrer til vedvarende 
støtte til denne protest. 



Læs vores 

Brev til den danske statsminister! 

http://www.polarrouten.net/dl/letter-stm-da.pdf 

---------------------- 

Vil du virtuelt underskrive brevet til statsminister Mette 
Frederiksen? 

Du kan finde en online underskriftsformular her:  
http://www.polarrouten.net/index.php?la=da&d=main/da&f=main/da/150.txt&p=4 
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