Melding om forholdene i fjellet
Is - og snøforhold i Nordland og Troms
pr 4. mai 2016
Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.
- Nord-Troms
- Senja og Midt-Troms
- Ofoten – og Sør Troms
- Salten
- Rana/Hemnes
- Hattfjelldal/Grane/Vefsn
Snø og is:


Nord-Troms
De siste par ukene har det vært stabilt vårvær nordfylket, med den siste uka som en
foreløpig topp. Temperaturer i lavlandet på 16 – 17 plussgrader er ikke veldig vanlig i
april, og selv i høgfjellet har det vært plussgrader også på natta.
Sol, varme og vind har naturlig nok satt fart på snøsmeltinga, og i lavlandet er det
meste av bekker og elver nå isfrie.
Manglende frost i bakken gjør også at myr/våtområder tiner raskt og blir
uframkommelige til fots.
Også i høgfjellet har snøsmeltinga satt i gang for alvor. Bekker og myrer åpnes, og på
innsjøene er det mange steder både snøsørpe og antydning til overvann. Isene er
selvsagt fortsatt sikre, men iherdige isfiskere skal være klar over at boret kanskje må
forlenges pga sørpe/overvann. Mange har for øvrig opplevd et meget bra fiske den
siste tida!
Flere snøscooterløyper har allerede blitt stengt, - enten som følge av åpne elver/bekker
eller på dato. (Somasløypa stengte 1. mai). Øvrige løyper stenges som kjent fra og
med torsdag 5. mai. For entusiastene som har tenkt seg på en siste tur for sesongen er
det verdt å merke seg at reinen er på vei inn de fleste stedene.
På denne tida av året er det spesielt viktig å fare fram med varsomhet og hensyn, da
det er like før simlene skal kalve og skremming/jaging vil være fatalt. Nyt heller synet
av reinflokken som passerer løypa heller enn å presse deg fram!
For dere som beveger dere utenfor merkede løyper på ski, er det verdt å merke seg at
sol og varme gjør noe med snødekket, og at faren for ras/utglidinger øker med økende
vanninnhold i snøen. Hengeskavler kan brekke uten forvarsel, og i brattheng kan man
sjøl være den som løser ut skred. Huskeregelen «Følg rygg – vær trygg» er alltid
gyldig!

Planlegger man litt ut fra både snøsmelting og rasfare er det all grunn til å se fram til
mange flotte vårturer i fjellet. Isfisking blir aldri bedre enn når man kan kombinere det
med telting på en bar-rabb og ha heilo og rypestegg som bakgrunnsmusikk!


Senja og Midt-Troms:
Det milde været i løpet av de siste ukene med høye temperaturer både om dagen og
om natta, har gjort at snøsmeltinga går for fullt både i lavlandet og i høyden. Nede i
lavlandet har det vært bart på og rundt veiene lenge og den store avsmeltingen har
gjort at mye av snøen i skogen og fjellsidene er på god vei til å forsvinne. I dalene har
de fleste elver og bekker har gått opp og kan gi utfordringer til de som har tenkt seg
innover i fjellheimen. Oppe på fjellet er det bløt og råtten snø de fleste stedene og det
står vann og sørpe i søkk og på myrer. De fleste av fjellvatna har også et lag av sørpe
eller overvann, men på noen av disse er det tegn til at isen er i ferd med å letne. Til
tross for overvatn var det fiskere på de fleste av vatna vi var innom, men det kan være
lurt å ha med seg både gummistøvler og forlenger til isboret hvis man har tenkt seg på
isfiske i den nærmeste tida.



Ofoten – og Sør Troms
Godværet og varmen den siste uken har fått fart på snøsmeltinga i fjellet. Isene på
mange innsjøer og fjellvatn hadde sist helg betydelige mengder overvatn avhengig av
h.o.h. De fleste isene er nå letnet, dvs. at overvannet har funnet vei under isene.
Mange fjellvatn har derfor nå tørre iser (uten vann på isen) med fine isfiskeforhold.
Med fortsatt klarvær framover, vil det være nattefrost i fjellet og der det er nok snø vil
skiføret holde godt i noen uker til.
De første reinkalvene er kommet til verden og rypene parrer seg nå, så vi minner om at
båndtvangen for hund må overholdes.
Anleggsveien på Sørfjellet i Skjomen er åpnet til parkeringsplass på toppen av
Sørdalslia (omtrent ved høyspentledning).



Salten
Høye temperaturer, sol og vind har virkelig satt i gang snøsmeltingen og det har blitt
vårstemning også i fjellet. I flate partier der det har smeltet mye snø kan det stå
oppdemmet vann. Mange bekker og elver har nå gått opp, og det er fare for overvann
på vann også over tregrensa, men de fleste isene letner etter noe tid. I høyfjellet er det
fortsatt fine skiforhold og isene kan fortsatt brukes til isfiske. Pr 4. mai er det overvann
på Søndre og nordre Bjøllåvann, men dette kan endre seg raskt når isene letner. Isen
på fiskevann i Lahko nasjonalpark er fortsatt fine, og uten noe særlig overvann.
Angående snøskredfaren i fjellet anbefales det å følge med på de daglige varslene til
www.varsom.no.



Rana/Hemnes
Det er rikelig med snø i høgfjellet og isen er tjukk. For øyeblikket er det varmegrader
i fjellet hele døgnet og forholdene endres hele tida. Det begynner å bli vatn på en del
myrer og snøen blir mer råtten. Isen på vatna i fjellet har vært tørre fram til nå men det
må påregnes at dette endrer seg raskt.
Legges skituren i høgfjellet så er ennå forholdene gode og isen tåler vekten av en
fisker ennå i lang tid.



Hattfjelldal/Grane/Vefsn
Varierende snømengder, fra knapt 50 cm til ca150 cm. De siste dagers nedbør med snø
kombinert med kuldegrader bør sikre skiføret enda en stund i fjellet og i indre strøk. I
skogen er det nå mange områder med barmark i de vestlige deler av området. Her er
det også stort sett åpne elver og bekker, vann med store inn og utløpsoser, til vann
med usikker is over det hele. I indre strøk er bedre stilt med skiføret og vann har stort
sett gode iser.

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren og våren målt istykkelse ved en del utvalgte
vann. Disse data ligger på: www.iskart.no
Generelt om is – innsjøer og vassdrag
Isene på uregulerte vann i høgfjellet er stort sett trygge foreløpig, mens det i lavereliggende
fjellområder nå er usikker is. OBS! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på
grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man
ferdes med omtanke!
Ta hensyn til rein og vilt i fjellet
Vi er nå inne i en tid hvor reinen skal til å kalve, og reinen er spesielt sårbar for forstyrrelse på
denne tiden. Vis derfor særlig hensyn, og ikke uro reinen i tida framover. Blir reinen jaget
mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold god avstand og husk
båndtvangen for hund fra 1. april – 20. august.
Mange fuglearter har også startet hekkingen - unngå forstyrrelser ved reirplasser.
Bruk Inatur!
På nettstedet Inatur –www.inatur.no - får du kjøpt jaktkort og fiskekort, tilgang til
kartutskrifter og bestilt overnatting på Statskogs og andres utleiehytter. Nettstedet inneholder
også mye annen nyttig informasjon for turfolk.
Turplanleggere på internett
Prøv ut Statskogs turportal www.godtur.no Turportalen er gratis og her kan man hente kart
over hele Norge, finne turbeskrivelser, lage turforslag og laste ned informasjon til din egen
GPS. Her finner du også åpne husvær, hytter og fiskeplasser. God tur!
Mer informasjon om is, snø og snøskred
På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet;
snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.
Rasfare? Følg med på NVEs nettsted: www.varsom.no

Ved evt. spørsmål om forholdene i fjellet kontakt:
Nord-Troms
Senja/Midt-Troms
Ofoten
Salten
Rana/Hemnes
Hattfjelldal/Grane
Vestlige deler av Grane og Vefsn

 Kjetil Bjørklid
 Kjetil Letto
 Arild Bondestad
 Jim Tovås Kristensen
 Arild Bjørge
 Per Lorentzen
 Lars Lorentzen

922 43 096
997 94 194
913 19 038
934 23 318
481 94 895
481 84 808
482 49 036

For media: Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

Fauske 04.05.2016
Statskog Fjelltjenesten v/Tore Veisetaune

