Melding om forholdene i fjellet
Is - og snøforhold i Nordland og Troms per 28.
januar 2016
Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.
- Nord-Troms
- Senja og Midt-Troms
- Ofoten
- Salten
- Rana/Hemnes
- Hattfjelldal/Grane/Vefsn
Snø og is


Nord-Troms
Som følge av «mye vær» i nordfylket den siste måneden, er snøforholdene preget av
store lokale variasjoner. Et hovedtrekk er imidlertid at det ut mot kysten har kommet
til dels svært store snømengder, mens det innover i landet er mer normalt for årstida.
For Reisadalen er det f.eks mellom 80 og 110 cm lengst nede i dalen, mens det innover
i dalen er knapt 35-40 cm (Nedrefoss).
I høyfjellet er det også store variasjoner; I le-områder er det til dels store snømengder,
mens det i mer vindeksponerte områder er både avblåst og isete. Speselt på
Kvænangsvidda er forholdene preget av at det har vært mye vind. Skavlete, hardt og
isete. Topper og åsrygger nesten snøbare. Man skal være oppmerksom på at bekker og
vannsig kan ha frosset til over lang tid, med den følge at det kan ligge is langt utover
det normale vannløpet. Med et tynt snølag over kan dette skape ganske ubehagelige
situasjoner for både skigåere og scooterkjørere.

Isen på fjellvatna er god og i all hovedsak homogen stålis. Målinger på populære
isfiskevatn langs scooterløypene viser 70 – 75 cm istykkelse.
Vi har også hatt oppdrag i Reisadalen den siste tida, noe som medfører at det går et
scooterspor fra Saraelv til Øverfossen. Isen på elva er bra, men som alltid må man
være oppmerksom på at elveisen kan endre seg raskt med endringer i
temperaturforholene!
På vestsida av Reisadalen går det fortsatt en god del rein. Vis hensyn, da dyrene har
det barskt nok i forhold til å finne både mat og ro.



Senja og Midt-Troms:
Senja:
Generelt god dekningsgrad av snø i terrenget, hvor varierende vær med flere
mildværsperioder i løpet av forvinteren har gitt ei kompakt såle i bunnen. På topp
ligger det et lag nysnø som varierer fra løst til lett pakket, noe som gir godt skiføre de
fleste steder i dalene. Høyere opp i terrenget er det mer avblåst og hardt. Følgende
snødybder ble målt: Ånderdalen 64 cm, Kaperdalen 59 cm, og Svandalen 60 cm, noe
som er normalt for årstiden. Snødekket er kompakt med flere is- og skarelag, og har
ca. 10 cm lett pakket nysnø på topp.
Isen er solid og tykk på alle de målte vannene, og varierer i tykkelse fra 52 - 58 cm.
Tørr fin is med et tynt lag lett pakket nysnø på topp. Det ble observert råker og tynn is
ved inn- og utløpsbekker på alle de kontrollerte vannene og ved enkelte myrsig.
Dividalen:
Generelt god dekningsgrad av snø for årstiden, både i skogen og på fjellet. På østsiden
av Dividalen og inn mot riksgrensen til Sverige er dekningsgraden av snø god, med
brukbart skiføre i skogen, men stort sett hardt og skavlete over skoggrensen. På
Vestsiden av Dividalen er det det mer avblåst og skavlete, både nede i dalgangene og
oppe på fjellet. Følgende snødybder ble målt; 44 cm ved Devdes, 49 cm ved Anjavatn,
84 cm i Høgskardet og 28 cm ved Vuoma.
Isen er solid og tykk på alle av de målte vannene, og varierer i tykkelse fra 50 – 89 cm.
De fleste vannene har homogen stålis, men på Moskanjavri var det et tynt mellomlag
med vann/sørpe i isen. På vestsiden av Dividalen ble det observert åpne råker på
utløpet av Indre Lappskardvatn og på utløpet av Anjavatn, mens det på østsiden ble
observert råk på utløpet av Stor-Rosta.



Ofoten
I Ofoten er det mindre snø enn normalt for årstiden. På Bjørnfjell ved Riksgrensen er
snødybden ca. 70 cm. Det kalde været med dominerende vindretninger i fra øst har
medført at føret i fjellet er hardt og skavlete i utsatte strøk. Det er imidlertid mere enn
nok snø til å gå på ski og i skogen er det mange steder ypperlige skiforhold etter det
siste snøværet. Det langvarige kalde været har sørget for gode iser på fjellvatn som
ikke er regulerte. Skøyteforholdene er derfor gode mange steder.



Salten
I Salten varierer snømengdene i regionen, men det er mindre snø enn normalt for
årstida. Snømengden varierer mellom 40-70 cm. Skiføret er bra. Stort sett flatt
snødekke, løsere i fjellskogen og mer vindpåvirket i høgfjellet.
Isforholdene på vatnan på Beiarfjellet – Saltfjellet og i Sulitjema er meget gode.
Nordre Bjøllåvatn hadde den 19. januar 70 cm is ett lag. På Store Gåsvatn var isen 65
cm. Regulerte Balvatn ble 20. januar målt i fast trasè over vannet og der var det 30-35
cm is i ett lag. Risvatn hadde 70 cm is i ett lag og Kjelvatn hadde 60 cm i ett lag den
19. januar. Vær obs. på inn- og utløpsoser her.



Rana/Hemnes
Generelt inntrykk er god is og bra skiføre. Det er flotte forhold for isfiske.
Ismålinger viser variasjon fra 25 cm på Tustervasstraumen til 85 cm på
Lappfjelltjønna.
I østlige områder er det relativt lite snø for årstida. Det er hardt og såpass lite snø at på
de mest vindutsatte områder er det tilnærmet barmark. Nysnøen de siste dagene har
imidlertid bedret skiføre betraktelig både på land og is.
I vestlige strøk og i skogen er forholdene mer variable. Mer snø og til dels tungt føre.
Elver og bekker er delvis åpne.



Hattfjelldal/Grane/Vefsn
Varierende snømengder og forhold. I østlige fjellområder er det bra med snø og fine
forhold. på vindutsatte områder i fjellet er det en del is.
Snømål Sæteren Hattfjelldal, 100 cm snø.
I Vesterfjella er det lite snø i lavereliggende daler, Stavassda. Varierende forhold med
mye laussnø enkelte steder, Eiterådal/Skjørlegda. I fjellet er det hard skare og is over
store områder – til dels farlig når det ligger nysnø oppå glatt underlag.
Nedbør og vind nå, uke 4, vil medføre at forholdene endres. I lavere områder vil nok
blaut snø feste på underlaget, men høgere til fjells vil tørr snø bli liggende på til dels
glatt underlag – økt rasfare!

I Nordland og Troms er det målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på
www.iskart.no
Generelt om is – innsjøer og vassdrag
Det er trygg og god is på de uregulerte vatn som Fjelltjenesten har undersøkt i fjellet.
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!
Krevende beitetid for rein i fjellet
Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å
vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer
energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter,
og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!
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.
Rasfaren er tilstede i fjellet vinterstid og vil variere fra dag til dag. Følg med på
På NGIs nettsted - www.snoskred.no - finner du mye nyttig informasjon om skred og
vurdering av skredfare: www.varsom.no
På SKS (Salten kraftsamband) sitt nettsted - http://www.sks.no/isforhold/category448.html
finnes nyttig informasjon om isforholdene på deres regulerte vann.
Meldinger om is - og snøforhold vinteren 2016
Fjelltjenesten planlegger å sende ut nye oppdaterte meldinger om forholdene i fjellet i uke 8,
11 og 18.
Adresseliste
Oppdaterte opplysninger/nye adressater til vår adresseliste kan gis til undertegnede.
Ved evt. spørsmål kontakt med:
Ofoten
Salten
Rana/Hemnes
Hattfjelldal/Grane
Vestlige deler av Grane og Vefsn

 Arild Bondestad
 Jim Tovås Kristensen
 Arild Bjørge
 Per Lorentzen
 Lars Lorentzen

Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

Mo i Rana, 28. januar 2016
Kristian Sivertsen
Statskog Fjelltjenesten

9131 9038
9342 3318
4819 4895
4818 4808
4824 9036

