Melding om forholdene i fjellet
Is - og snøforhold i Nordland og Troms
pr 17. mars 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
Været i nordfylket har de siste ukene vært preget av mye vind. Særlig i de ytre
områdene der det stedvis er svært hard, skavlete og til dels avblåst, men også i
vindeksponerte områder innover i landet.
Denne snøtransporten har naturligvis også medført at det i le-områder har samlet seg
betydelige mengder, - noe man må være svært obs på nå som sola etter hvert tar til å
varme: Både toppskavler og oppsamlet snø i le-heng vil kunne gli ut når solvarmen
omdanner bindingene i snøen.
Hos oss er det særlig grunn til å være observant i vest og – sørvendte skråninger og
heng.
Den siste ukas mildvær har også gjort mye med snødekket; Der det tidligere var faste
og fine forhold er det nå gjennomslagsføre, - til dels helt ned til bakken. Mange steder
har også bekker og myrpytter åpnet seg, og skaper utfordringer for skituren.
Kombinasjonen vind og mildvære endrer forholdne både raskt og mye, og med store
lokale variasjoner.
Skitur fra Reisadalen til Reisavann/Kautokeino – eller motsatt - er for mange et
førstevalg for påskeskituren. Turen vil fortsatt la seg gjennomføre, men man må
påregne at den kan bli en meir slitsom affære enn man er vant til! Elveisen og sporet
fra Saraelv til Sieima er ganske greit, - med det forbehold at forholdene kan endre seg
raskt. Fra Sieima til Mollis er det også ganske greit, men her kan det være greit å være
forberedt på vading ovenfor Svartkulpen/Alavuomatakka. Elva er svært grunn her, så
rent teknisk er det ingen stor utfordring.
Den største utfordringa vil være fra Nedrefoss og videre innover. Pr.dato skal det være
greit å ta seg fram etter scootersporet vårt, men vedvarende mildvær vil raskt gjøre

traseen ufraamkommelig. Og så må man påregne gjennomslagsføre gjennom
Luovdivuoma og videre inn over fjellet.
Også ruta fra Kvænangsfjellet og innover mot Navitdalen er det mange som synes er
flott. Her var forholdene i forrige uke preget av vindværet som hadde vært, med mye
fokkskavler og is-skare. De siste dagenes mildvær og annen vindretning kan ha gjort
forholdene noe bedre.
Scoterløypene er for lengst merket og åpne. Vær oppmerksom på at selv om
reinflyttinga ikke har begynt enda, så kan det være rein særlig på vestsida av
Reisadalen. Ta det med ro og vis hensyn.
På noen av de store vatna har vi også registrert sørpe. Den sikreste måte å unngå å
kjøre seg ned er ubetinget å holde seg til løypa. På vatn med stor isfiske aktivitet kan
sørpeproblematikken bli betydelig.
Uansett vær og føre ønsker vi at mange skal få fine opplevelser ute i løpet av
påskeferien. Man MÅ jo ikke dra langt av lei for å finne naturopplevelser det er verd å
minnes seinere!
God påske!


Senja og Midt-Troms:
Mildvær, regn og høye temperaturer kombinert med kraftig vind de siste dagene har
ført til bløte forhold og til dels råtten snø i lavereliggende strøk og på kysten. Likevel
er det ikke fare for at skiføret blir borte før påske – det ligger godt med snø både i
fjellet og lavlandet, og fram mot palmehelga er det meldt en kaldere værtype og
nedbør i form av snø. Med ei god såle i bunnen, nysnø og kaldere vær, ligger det an til
å bli godt skiføre både i palmehelga og i påska.
På Senja varierer snødekket fra ca. 60 - 140 cm og is-tykkelsen fra ca. 60 – 80 cm. Det
ble registrert overvann på de fleste av de kontrollerte vannene. Skredfarevarselet for
Senja har de siste dagene vært varslet som moderat skredfare (faregrad 2), men er
varslet til å gå opp til betydelig skredfare (faregrad 3), fra og med 17. mars.
I Dividalen og Skibotndalen varierer snødekket fra ca. 40 – 140 cm, og istykkelsen fra
60 – 90 cm. Det ble registrert overvann på både Høgskardvatnet og Indre
Lappskardvatn. Skredfarevarselet for Bardu har de siste dagene vært varslet som
moderat skredfare (faregrad 2), men er varslet til å gå opp til betydelig skredfare
(faregrad 3), fra og med 16. mars.
Det oppfordres til å følge med på skredfaren på NVE’s side for varsling av naturfare:
www.varsom.no



Ofoten – og Sør Troms
Mildværet de siste dagene har tæret hardt på snøen under skoggrensa. Elver og bekker
i lavereliggende områder har stor vannføring og i enkelte elver og bekker har isen gått
opp. I fjellområdene med normalt snødekke holder påskeføret godt.

Påskeferien står for døren! Sjekk ut nettstedet; www.varsom.no, før du drar til fjells og
God tur!


Salten
Mildvær og regn har endret forholdene i fjellet de siste dagene. Snøsmeltingen kom
brått og det har demmet seg opp små pytter i terrenget. Elver og bekker i skogen har
begynt å gå opp. Noen fjellområder har fått et vårlig preg.
Snømengdene er fra ca 50 cm i indre strøk, opp til ca en meter i fjellområdene i vest.
Det er store lokale variasjoner. Skiføret er for øyeblikket tungt og vått i fjellskogen og
skareføre i høyfjellet. Kommer det mer tørrsnø før påske vil skiføret bli bra.
Angående snøskredfaren i fjellet anbefales det å følge med på de daglige varslene til
www.varsom.no.
Isene på fjellvatna er fortsatt gode, men kan ha sørpe og overvatn. Styr unna innløpsog utløpsos som kan være svekket av mildværet. God tur til fjells!



Rana/Hemnes
Det er vårstemning i regionen og varmegrader og regn når opp i høgfjellet. Dette har
gitt overvatn i varierende grad på de fleste vatn og snøen er rimelig råtten.
Isen er imidlertid god så bare en er riktig skodd er forholdene for isfiske gode.
Regn og smeltevatn har i tillegg medført at elver går opp og myrer og søkk er satt
under vatn.
Værprognosen tilsier imidlertid at det blir kaldere og det vil i så fall bedre forholdene
for de som vil ut og gå. Mildvær og regn til tross, det er rikelig med snø for
påskeskituren.



Hattfjelldal/Grane/Vefsn
Varierende snømengder, fra knapt 50 cm til over 150 cm
Etter de siste dagers mildvær og regn har snøen sunket en del sammen, men stort sett
er det nok for å berge skiføret.
Skiføret er for tiden preget av været, - men med kjøligere vær i vente vil det bedre seg.
Rasfaren vil reduseres med reduksjon i nedbør og synkende temperatur.
Vatn og elver opp til ca. 600m høyde er det overvann på. Flate partier slik som myrer
står det også mye overvann på.
I lavlandet er mange elver/ bekker helt eller delvis åpne. I vatn med stor
gjennomstrømning må man være ekstra forsiktig ved inn/utløp, sund og grunne partier.

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 18.
Adresseliste
Oppdaterte opplysninger/nye adressater til vår adresseliste kan gis til undertegnede.
Ved evt. spørsmål kontakt med:
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

Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

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

