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Massebalanse på breene i Norge 1988-89

NILS HAAKENSEN

Som omtalt i « VERET 3189 hie det målt rekordakkumulasjon pd breene
vare interen 1988 89 med opp til 180 av middelverdien for de 20-40
årene målingene har pågått. Om ri ser på hele året under ett. hie det om
mulig enda mer unormalt. I tillegg til den store akkumulasjonen hie som-
merbalansen, dvs. avsmeltningen. langt mindre enn normal. Derfor ble
breenes masseoverskudd ( gjenliggende sne) rekordartet. Også ellers ifjel-
let hie det liggende igjen uanlig mye sne. På Finse hie det registrert sne-
dekke (mer enn 75 av bakken snedekket) helt frem til den 24. august

Sommeren 1989 var kaldere enn normalt,
spesielt i Vest-Norge og fjellet. Middeltempe-
raturen på Finse (1222 mo. h.) var i juni 3.9 i
juli 6.5 og i august 5,3°C. Dette er henholds-
vis 0.8. 1.5 og 2.2°C kaldere enn normalt. Men
det er ikke bare den lave temperaturen som er
grunnen til den lille avsmeltningen. Flere
kaldluftsinnbrudd med sne som falt helt ned til
1 000 m o.h. - til dels betydelige mengder -
betød like mye. Således ble det på Finse regi-
strert nedbør som sne hele 14 dager i løpet av
sommeren. Disse fordeler seg med 6 dager i
juni, 3 i juli og 5 i august. På breene og på de
høyeste toppene var det trolig enda flere da-
ger. Turister rapporterte flere ganger om bety-
delige mengder nysne på breene i høyfjellet.

Snefall om sommeren vil redusere smelt-
ningen på breene betydelig fordi nysneen er
hvitere enn den gamle sneen. Dermed øker
overflatens albedo (refleksjonsevne), og en
større del av energiinnstrålingen reflekteres. og
temperaturen blir lavere. Sommeren 1989 var
forholdsvis kaldere i fjellet enn i lavere områ-
der i Syd-Norge. Årsaken kan sannsynligvis
tillegges det langvarige snedekket.

Disse forholdene gjorde at uvanlig mye sne
«oversomret» både på breene og i høyfjellet
forøvrig. Bortsett fra Øst-Jotunheimen ble det
målt rekordmessig overskudd (gjenliggende
sne) på breene. Overskuddet i 1989 var til dels
betydelig større enn det hittil største overskud-
det i løpet av de ca. 30 årene det har vært ut-
ført omfattende bremålinger i Norge. Det har
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1.  Alfotbreen

2. Nigardsbreen

3. Hardangerjøkulen

4. Storbreen

5. Hellstugubreen

6. Grasubreen

7. Engabreen

Kartet viser beliggenheten av breene som omtales i
teksten.
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KUNULATI V NET TOBALANSE

Breer 1 Syd-Norge
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på alle undersøkte breer riktignok vært somre
med mindre avsmeltning. Så sent som i 1987
var det mindre sommerbalanse de fleste ste-
der. Men på grunn av de veldige snemengdene
i 1989 ble overskuddet (nettobalansen) rekord-
stor.

På Ålfotbreen var avsmeltningen 88% av
middels. Overskuddet ble 2 270 mm vann jev-
nt fordelt på hele breens areal. Det vil si at
56% av årets sne ble liggende igjen. Ålfotbre-
ens klima er svært maritimt og dens største
høyde er l 380 m o.h. Derfor kom en mindre
del av sommernedbøren som sne her enn på de
andre undersøkte breene som alle ligger bety-
delig høyere. Likevel er overskuddet i 1989
det største som har vært målt.

På Nigardsbreen, en del av Jostedalsbreen
var sommerbalansen bare 43% av middels.
Masseoverskuddet ble 3 200 mm vann. og det
er mer enn midlere akkumulasjon. Hele 79%
av vinterens akkumulasjon ble liggende igjen.
Det tidligere største målte overskudd var
2 250 mm i 1962. På de øverste delene
( l 800-1 900 m o.h.) var smeltningen ubetyde-
lig. Det ble her målt 10-12 m sne i april, og
tykkelsen på denne snepakken ble bare redu-
sert med 1,5--2.0 m i løpet av sommeren. Når
man tar tetthetsøkningen i betraktning, viser
det seg at det nesten ikke har vært netto av-
smeltning. Enkelte steder var endog sommer-
akkumulasjonen større enn smeltningen.

Hardangerjøkulen og Storbreen i Vest-Jo-
tunheimen ligger begge nær vannskillet og på
overgangen mellom maritimt og kontinentalt
klima. Her var sommerbalansen to tredjedeler
av middels. Der medførte et masseoverskudd

på hhv. 2 100 mm og 1 200 mm vann. Det er
170% mer enn det tidligere største målte
overskudd. Også her ble over halvparten av
årets sne liggende igjen.

I Øst-Jotunheimen ble ikke resultatet så ek-
stremt. Bade pa Hellstugubreen og pa Grasu-
breen var smeltningen ca. 2/3 av smeltningen
en normal sommer. og rundt 40% av årets sne
ble liggende igjen. På Hellstugubreen ble det
målt større overskudd i 1962. mens det på
Gråsubreen har vært målt større overskudd 5
ganger tidligere. siste gang i 1987.

I Svartisenområdet var det også liten av-
smeltning efter en relativt kald sommer. Juni
og august hadde temperatur nær det normale,
mens juli var betydelig (ca. 3°C) kaldere enn
normalt. På Engabreen. som har et maritimt
klima, var sommerbalansen 62% av middels,
og overskuddet ble 3 180 mm vann. og det er
det største som har vært målt. Av årets akku-
mulasjon ble 69% liggende igjen.

Resultatet av massebalansemålingene i Nor-
ge i 1989 viste rekordmessig overskudd for
samtlige målte breer. Dette skyldes både stor
vinterakkumuasjon og en kald sommer med li-
ten avsmeltning.

Bremålingene i Norge de siste 27 år viser at
de maritime (vestlige) breene har hatt et sam-
let masseoverskudd. For Nigardsbreen er dette

ca. 8 m vann. Masseoverskuddet i 1989 utgjør
omtrent 40% av det samlede overskudd i peri-
oden 1963--89. Dette viser hvilket stort utslag
et ekstremår kan få. De kontinentale (østligste)
breene derimot har i samme periode hatt et
samlet underskudd pa 8--9m vann.

Årsaken til forskjellen mellem maritime og
kontinentale breer ligger først og fremst i den
store forskjellen i vinterakkumulasjon.

Gjennomsnittlig vinterakkumulasjon på Ål-
fotbreen er 5 ganger større enn på Gråsubreen.
Det behøves derfor et mye større temperatur-
overskudd om sommeren for å kompensere et
visst prosentvis sneoverskudd på maritime
breer enn på kontinentale.

På Engabreen er det målt et samlet masse-
overskudd på over 13 m vann i løpet av måle-
perioden 1970-89. Av dette utgjør årets
overskudd omtrent 25%.

I skrivende stund er akkumuasjonsmålinge-
ne for 1990 ennu ikke utført. Sneakkumula-
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sjonskartene fra Meteorologisk institutt viser
imidlertid en akkumuasjon på 130-170% i l
200 m nivå i breområdene pr. 1 mars. Med de
store nedbørmengdene som har vært i mars er
det helt klart at vinterakkumulasjonen i 1990
vil være betydelig større enn normalt. spesielt
for de maritime breene. Med mindre det blir
en rekordvarm sommer. vil 1990 bli et nytt år
med masseoverskudd på breene.

Med flere slike overskuddsår er det klart at
brefrontene vil begynne å rykke frem igjen ef-
ter at de stort sett har vært i ro i Vest-Norge og
vist kontinuerlig tilbakegang i Jotunheimen i
løpet av de siste 20 år. Engabreen på Svartisen
har imidlertid rykket frem flere ti-metere i lø-
pet av de siste l O år. Men vi skal være klar
over at det er en voldsom forskjell på brefrem-
rykning og starten på en ny istid.

Tabell 1. Massebalansem@linger i Norge 1988-89

Bre Antall års Vinterbalanse 1989 Sommerbalanse Nettobalanse
målinger mm % av middel mm % av middel mm middel

Åfotbreen 27 5200 151 2930 88 2270 + 130
Nigardsbreen 28 4050 180 850 43 3200 + 240
Hardangerjøkulen 27 3480 178 1370 69 2110 + 30
Storbreen 41 2300 170 1100 66 1200 + 290
Hellstugubreen 28 1620 150 900 64 720 -330
Gråsubreen 28 1120 160 670 64 450 + 310
Engabreen 20 4620 161 1450 62 3170 + 54

I tabellen er vinter- og sommerbalansen sammenlignet med middelverdien for de årene målingene
har pågått.

Tabell 2

Bre Sommerbalanse 1989
mm

Andre år med liten sommerbalanse
1962 1987

Åfotbreen
Nigardsbreen
Hardangerjøkulen
Storbreen
Hellstugubreen
Gråsubreen
Engabreen

2930
850

·1370
1100
900
670
1450

630

820
400
90

2220
1250
1140
1230
700
220
1630

For Engabreen er laveste målte sommerbalanse 1200 mm i 1977.1 løpet av de siste 30 år er det
bare i 1962 målt mindre avsmeltning enn i 1989. For de kontinentale breene i Jotunheimen var det
også mindre avsmeltning i 1987.
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Tabell 3

Nettobalanse Kumulativ Andre år med stort overskudd
1989 nettobalanse

1963-89
mm l% av  akk. mm 1962 1967 1987

Åfotbreen 2270 44 + 5760 1280 2070
Nigardsbreen 3200 79 + 7530 2250 2160 1480
Hardangerjøkulen 2110 61 + 1340 I 190 940
Storbreen 1200 52 + 5670 720 720 320
Hellstugubreen 720 44 -9000 780 520 450
Gråsubreen 450 40 + 8600 770 710 720

Engabreen 3180 69 +13390) 2720 (1973) 2410 (1976

*)Gjelderfor perioden 1970-89.

Tabellen viser at nettobalansen i 1989 utgjør en meget stor del av årets akkumulasjon. For Ni-
gardsbreen ble hele 70 % av vinterens akkumuasjon liggende igjen. Sammenlignet med total net-
tobalanse for hele perioden 1963-89 ser en at for de maritime breene Alfotbreen og Nigardsbreen
utgjør overskuddet i 1989 bortimot halvparten av det samlede overskudd, mensdet er bare de mest

kontinentale breene i Jotunheimen det er målt større overskudd enn i I 989. En ser også at årene
med størst overskudd ikke faller sammen i Syd- og Nord-Norge.

NB: Tallene for Hellstugubreen er korrigert i forhold til originalen i Været.
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