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SAMMENDRAG 
På utvalgte breområder i Sør-Norge er breenes front- og arealendringer siden 1960-tallet blitt 
undersøkt. Undersøkelsene er basert på visuelle observasjoner av vertikale flyfoto fra 1960-
tallet, 1980-tallet og 1997. Utløpsbreene til Folgefonna og Jostedalsbreen har enten hatt 
tilbaketrekning i hele perioden, tilbaketrekning til midten av 1980-tallet og deretter framstøt, 
eller gått fram i hele perioden. Største frontendring var +920 m (Kjenndalsbreen) eller -1050 m 
(Lodalsbreen) . For de breer der brefronten ender i et vann, har det vært kontinuerlig 
tilbaketrekning på grunn av kalving. I regulerte magasin begynte det meste av tilbaketrekningen 
de første årene etter reguleringen. Breene på Sunnmøre har økt lite i areal fra midten av 1960-
tallet til 1997. Frontposisjonen har ikke endret seg i denne perioden. I Aurlandsfjella har arealet 
til Svartavassbreen og Storskavlen økt. I Jotunheimen har seks av de sju undersøkte breene 
hatt en tilbaketrekning, og arealet til breene har avtatt opp til 35%. På Jostefonn har utløperne i 
sørøst hatt en tilbaketrekning, men i nordvest har det ikke vært noen endringer. Arealet til 
utløperne på den nordligste delen av Ålfotbreen har forandret seg relativt lite. 

ABSTRACT 
Selected glaciers in southern Norway were investigated to quantify changes since the 1960s in 
glacier front positions and, in some cases, variations in glacier area. The results are based on 
visual inspection of vertical air photos from the 1960s, the 1980s and 1997. The outlet glaciers 
from the ice caps Folgefonna and Jostedalsbreen have either retreated, retreated until the 
1980s and then advanced, or advanced through the entire period. The maximum front 
variations were +920 m (Kjenndalsbreen) or -1050 m (Lodalsbreen). All glaciers which are 
calving into lakes have been retreating. In cases where these lakes has been regulated e.g. for 
hydro-electric purposes, most of the changes took place during the first few years after the 
regulations were initiated. The glaciers in the Sunnmøre area showaminor increase in area 
from the middle of the 1960s to 1997, but no significant change in front position. In 
Aurlandsfjella the areas of Svartavassbreen and Storskavlen have increased. Six of the seven 
glaciers in Jotunheimen have retreated, and their areas have be en reduced up to 35 %. At 
Jostefonn the south-eastern outlets have retreated while the northern part is more or less 
stationary. At Ålfotbreen the northern outlets show only small changes during the study period. 
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FORORD 

Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag aven omfattende flyfotografering som ble 
gjennomført i august 1997 av utvalgte breområder i Sør-Norge. Flyfotograferingen ble 
hovedsakelig finansiert av midler fra FoU-programmet "Vassdragsmiljø 1997-2000". 
Fotograferingen ble utført av Fjellanger Widerøe AS. 

Målinger utført av Seksjon Bre og Snø ved Hydrologisk avdeling viser store endringer i 
massebalansen på breene i Sør-Norge siden 1960-åra. Dette har ført til endringer i 
brefrontene, enten ved tilbaketrekning eller fram rykk. Hensikten med flyfotograferingen var 
å få en oversikt over disse endringene. Flyfotograferingen ble dessuten gjort med tanke på 
kartkonstruksjon for kontroll av massebalansemålinger og beregning av volumendringer. 

Planlegging av flyfotograferingen ble gjort av Bjarne Kjøllmoen i samarbeid med Liss M. 
Andreassen. Signalering av passpunkt ble gjort av personell fra Seksjon Bre og Snø. 
Hilleborg Konnestad Sorteberg ved Seksjon Bre og Snø har gjort analysen og skrevet 
denne rapporten . 

Oslo, februar 1998 

H~idJp 
Hallgeir Elvehøy 

fungerende seksjonssjef 
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1 INNLEDNING 

Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over endringene i breenes utbredelse i 
utvalgte breområder i Sør-Norge. Sammenligningene er basert på flybilder og kart over en 
periode på 30-40 år (fra rundt 1960 fram til 1997). Det er også sammenlignet med data fra 
"Atlas over breer i Sør-Norge" (Østrem et al. 1988). 

Følgende geografiske breområder er blitt undersøkt (figur 1): 

1 Sunnmøre 
2 Ålfotbreen 
3 Aurlandsfjella 
4 Folgefonna 
S Jostedalsbreen og Jostefonn 
6 Jotunheimen 

2 METODE 

Undersøkelsene er basert på visuelle 
observasjoner av kart og flyfoto. 
Til observasjonene er det benyttet 
speilstereoskop, og frontendringene 
er målt med linjal. Arealet til breen er 
målt med planimeter. 

I tillegg til flyfoto fra høsten 1997 er 
det blitt benyttet eldre flyfoto for å 
kunne estimere breens endring over 
tid. Det er også brukt kart fra NSO
serien i målestokk 1 :50 000 og 
brekart i målestokk 1:10 000. Kart- og 
flyfotogrunnlaget er oppført i vedlegg 
1. Data fra "Atlas over breer i Sør
Norge" (Østrem et al. 1988) er også 
blitt benyttet. 

Feilkilder 
I enkelte breområder har det på grunn 
av snøforholdene vært vanskelig å 
skille mellom breområde og 
omkringliggende fjell. Dette kan ha 

Figur 1. Geografisk plassering av de 
utvalgte breområdene. 
1 Sunnmøre, 2 Alfotbreen, 
3 Aurlandsfjella, 4 Folgefonna, 
S Jostedalsbreen og Jostefonn, 
6 Jotunheimen. 

ført til at ytterkanten av breen er blitt definert feil i forhold til dens faktiske beliggenhet, og at 
snøkanten derfor kan ha blitt definert som brekanten. Likeledes er det en usikkerhet ved 
bruk av kart og definisjonen av breens yttergrense. 
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3 RESULTATER 

3.1 Sunnmøre 

I dette området er botnbreene Vestre- og østre Brekketindbre, Habostadbreen, 
Gullmorbreen, og Regndalsbreen blitt undersøkt (figur 2). 

~IOOON 

187'600E 

Da bildene ble tatt i 1997 var det mye 
snø på selve breene og i overgangen 
mellom breene og omkringliggende 
fjell. Dette har gjort det vanskelig å 
finne den nøyaktige yttergrensen til 
breene. Målingene av breenes areal 
for 1997 er derfor usikre (ref. kap 2) . 

Tabell 1 viser areal på de enkelte 
breene fra 1967 til 1997. 

Figur 2. 

Ut fra observasjonene har arealet til 
breene økt fra 1967 og fram til 1997. 
Arealet til østre Brekketindbre, 
Habostadbreen og Gullmorbreen 

Geografisk plassering av de undersøkte avtok i perioden 1967-1983. Fra 1983 
breene i Sunnmøre. til 1997 har derimot arealet på disse 

breene økt. Arealet på Regndalsbreen har endret seg lite fra 1967 til 1983, men økt i 
perioden 1988-1997. Arealet til Vestre Brekketindbre har som for Regndalsbreen endret 
seg lite i perioden 1967-1983, og økt i perioden 1983-1997. 

Ut fra undersøkelsene har ikke frontposisjonen til breene i perioden 1967-1997 endret seg 
så mye at det er observerbart med de benyttede metoder. 

Brenavn 19670 1983* 1997* 
km2 km2 km2 

Vestre Brekketindbre 0.21 0.22 0.40 
(098.3AZ) 
østre Brekketindbre 0.67 0.45 0.77 
(098.3AZ) 
Habostadbreen 0.83 0.81 0.89 
(097.7C) 
Gullrnorbreen 1.00 0.84 1.01 
(097.42) 
Regndalsbreen 2.26 2.30 2.41 
(097.7C) 

Tabel/1. Areal I km2 på breene på Sunnmøre. 
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*) Dataene er hentet fra Atlas over breer i 
Sør-Norge (Østrem et al. 1988). Nummeret 
i parentes er breenes tilhørende 
vassdragsnummer. *) Snødekt bre i 1997, 
snøkant muligens definert som breens 
yttergrense. O) Fra N50-kart. 



3.2 Alfotbreen 

Undersøkelsene på platåbreen Alfotbreen er konsentrert om utløperne i nordlig- og østlig 
del (figur 3). Disse områdene er ved rapportering av massebalansemålinger kalt 
henholdsvis Alfotbreen og Alfotbreen 0stlHansebreen (Elvehøy et al., 1997). 

N 

t 
! l9CD) f ______ _ 

Nordre 
del 

Ålfotbreen 

s 

østre 
del 

l Km 

Både i 1968 og 1997 var breene 
dekket av snø . Dette gjør det 
vanskelig å finne yttergrensen til 
breene, likeledes å definere en 
nøyaktig frontposisjon (ref. kap 
2). Frontposisjonen for breene er 
derfor ikke blitt målt. En 
tilsvarende usikkerhet gjelder 
også for måling av areal. 

Tabell 2 viser resultater av areal 
for nordlig- og østlig del. 

Undersøkelsene viser at arealet 
'Figur 3. Geografisk plassering av utløperne i nordlig- til utløperne har avtatt i perioden 

N) og østlig del (Ø) av Alfotbreen. 1968-1988, men fra 1988 til 
1997 har arealet økt. 

Sammenligner en breenes areal i hele perioden fra 1968-1997 viser resultatene at den 
nordre delen har et større areal i 1997 enn i 1968. Derimot er arealet til den østre delen i 
1997 omtrentlig lik som i 1968. 

Nordre del (N) Areal østre del (Ø) Areal 
(086.6C1B) km2 (086.6E) km2 

19680 5.07 19680 3.46 

1988 4.35 1988 2.83 

1997 6.24 1997 3.44 
Tabell 2. Areal I km2 på nordllge- og østlige delen av 

Alfotbreen. Nummeret i parentes er breenes 
tilhørende vassdragsnummer. O) Resultater 
fra brekart. 

3.3 Aurlandsfjella 

I Aurlandsfjella er undersøkelsene konsentrert om lesidebreene Svartavassbreen, 
Vargebreen og Storskavlen (figur 4). 

Disse breene er i dag lite aktive. Undersøkelser av Tvede og Lauman (1997) viser at 
vindtransportert snø er en viktig akkumulasjonsfaktor for at breene opprettholdes. Mengde 
snø som akkumuleres vil være avhengig av vindstyrken. Er vindstyrken for stor vil snøen 
blåse bort fra breene og medføre til at breene avtar i størrelse. 

Da bildene ble tatt i 1997 var det mye snø i fjellet. Dette har ført til at yttergrensen til breene 
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er vanskelig å definere. Snøforholdene har også gjort det vanskelig å skille hva som er 
breområde og hva som er eldre snøfonner (ref. kap 2). 

N 

t 
Figur 4. 

Aurlandsfjella 

Hednedo/s. SVortovarneT 

æJDT 

Vargebreen ~ 

~6 
Geografisk plassering av 
Svartavassbreen, 
Vargebreen 
(vassdragsnunmmer 
072.-JC/JB) og Storskavlen. 

Snøforholdene har gjort det umulig å gi noen 
eksakte verdier om Vargebreens endringer i 
areal. Men ut fra visuelle observasjoner av 
flyfoto og kart er det mye som tyder på at breen 
har avtatt og delt seg opp i mindre deler. På 
grunn av forannevnte snøforhold er det umulig å 
si noe om Vargebreens endringer i 
frontposisjon. 

Undersøkelsene til Tvede og Lauman (1997) 
viser at den østlige delen av Vargebreen for det 
meste består av snø (1995), mens den vestlige 
delen ikke har forandret seg noe større i 
perioden 1941-1995. 

De forannevnte snøforhold gir usikre resultater 
for arealet til Svartavassbreen og Storskavlen 
for 1997. Likeledes er arealet fra 1979 målt fra 
kart og er derfor noe usikre. 

Tabell 3 viser areal til Svartavassbreen og Storskavlen. 

Svartavassbreen Areal Storskavlen Areal 
(072.J1B) 

1969* 

19790 

1997 
Tabell 3. 

km2 (072.CC) km2 

0.48 1969* 7.45 

0.55 1979 8.12 

0.81* 1997 8.51* . Areal og lengde pa Svartavassbreen og Storskavlen. 
Nummeret i parentes er breenes tilhørende 
vassdragsnummer. *) Data hentet fra Atlas over breer 
i Sør-Norge (Østrem et al. 1988). *) Snødekt bre i 
1997, snøkant muligens definert som breens 
yttergrense. O) Fra N50-kart. 

Arealet på Svartavassbreen har endret seg lite i perioden 1969-1997. Når det gjelder 
Storskavlen har denne økt i areal fra 1969 til 1997, men svært lite av denne økningen har 
skjedd fra 1979 og fram til 1997. Undersøkelser av Tvede og Lauman (1997) viser at 
istykkelsen på Storskavlen har avtatt og økt på forskjellige steder (1969-1989), mens den 
har økt i areal i områder hvor snøen ikke har blitt fjernet ved vinderosjon. Undersøkelser av 
Svartavassbreen viser at den har økt i tykkelse fra 1969-1989 (Tvede og Lauman, 1997). 

Brefronten til Svartavassbreen er tilknyttet Svartavatnet. Siden 1969 og fram til 1997 har 
ikke brefronten endret sin posisjon. På grunn av snøforholdene er det umulig å si noe om 
frontendringer for Storskavlen. 
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3.4 Folgefonna 

Fjorten breutløpere fra Nordre- og Søndre Folgefonna er blitt undersøkt (figur 5). 

Mæe.loss-

6641((()N 

Figur 5. 

J"'obI 

Folgefonna 

Geografisk plassering av de 
undersøkte utløperne til 
Folgefonna. 

Tabell 4 viser resultater for målingene av 
frontposisjonendringene til de undersøkte 
breene. 

På Juklabreen, Blådalsbreen, og 
Mosevassbreen, hvor brefronten ender i 
regulert magasin, finner vi stor 
tilbaketrekning i perioden 1959-1997. 
Tilbaketrekningen har vært henholdsvis 
400,490 og 700 meter. Sannsynligvis har 
den største tilbaketrekningen skjedd fra 
midten av 1970 tallet da vannene ble 

. regulert, og en stadig varierende vannstand 
førte til økt kalving. 

Undersøkelser viser en klar tendens til at 
de breene, hvor brefronten ender i et vann 
har hatt en tilbaketrekning fra 1959 til 1997. 
Sauanutbreen trakk seg tilbake ca 700-900 
m i perioden 1959-1995 (Smith-Meyer og 
Tvede, 1996). Tilbaketrekningen skyldes 
antagelig at Sauanutbreen har brefronten 
tilknyttet Sauavatnet og kalving har ført til 
den kraftige tilbaketrekningen. I perioden 
1995-1997 har det ikke vært noen 
observerbare endringer. Brefronten til 
Svartanutbreen ender også i et vann og 
trakk seg tilbake ca 240 m fra 1959 til 1981, 
men fra 1981 til 1997 har det bare vært 
små endringer. 

Ser en bort fra de forannevnte breene som har brefronten knyttet til et regulert magasin 
eller uregulert vann, viser undersøkelsene tre hovedtrekk i brefrontendringene. Det er breer 
som har trukket seg tilbake i hele perioden 1959-1997, det er breer som har hatt framstøt i 
denne perioden og det er breer som fra 1959 til 1981 hadde en tilbaketrekning, men 
framstøt fra 1981 til 1997. 

Nabobreene Gråfjellsbrea og Breidablikkbrea nordvest på Søndre Folgefonna og 
Kjeringebotnbreen på sydsiden av Søndre Folgefonna har trukket seg tilbake fra 1959 til 
1997. Gråfjellsbrea har trukket seg tilbake ca 200 m i perioden 1959-1981 og ytterligere ca 
230 m fra 1981 til 1997. Undersøkelsene viser at Breidablikkbrea har gått tilbake ca 230 m 
i perioden 1959-1997. Kjeringebotnbreen trakk seg tilbake ca 250 m fra 1959 til 1995 
(Smith-Meyer og Tvede, 1996). Undersøkelsene viser at Kjeringebotnbreen trakk seg 
ytterligere tilbake ca 20 m fra 1995 til 1997. 

Bondhusbrea, Dettebreen og Blomstølskardsbreen har rykket fram i hele perioden 1959-
1997. Bondhusbrea rykket fram ca 50 m i perioden 1959-1981 og ytterligere ca 130 m fra 
1981-1997. Dettebreen og Blomstø Iskardsbreen har rykket fram henholdsvis ca 70 og 100 
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m fra 1959 til 1997. 

Botnabreen og 0vre- og Nedre Buerbreen har trukket seg tilbake henholdsvis 250,50 og 
150 m i perioden 1959-1981. Men de har rykket fram ca 50,70 og 260 m i perioden 1981-
1997. Figur 6 illustrerer brefrontendringene til 0vre- og Nedre Buerbreen fra 1959 til 1997. 

Brenavn 1959-1981 1981-1997 Fra 1959 
til 1997 

Botnabreen -250 +50 -200 
(046.4B3B) 
Juklabreen - - -400 
(046.4C) 
Dettebreen - - +70 
(048.3Z) 
Blådalsbreen -380 -110 -490 
(048.4Z) 
Øvre Buerbreen -50 +70 +20 
(048.B1) 
Nedre Buerbreen -150 +260 +110 
(048.B1 ) 
Svartenutbreen -240 ±O -240 
(048.B1 ) 
Sauanutbreen - - -700-900* 
(042.4D) 
Blomstø Iskardbreen - - +100* 
(042.4C) 

Kjeringebotnbreen - - -250* 
(042.G) 
Mosevassbreen - - -700* 
(042.E2B) 
Bondhusbrea +50 +130 +180 
(046.3C) 
Breidablikkbrea - - -230 
(046.3B) 
Gråfjellsbrea -200 -230 -430 
(046.32B) 

Tabell 4. Brefrontendrmger I meter til breutløpere av Folgefonna fra 
1959 ti/1991. Nummeret i parentes er breenes tilhørende 
vassdragsnummer. 
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*) Fra perioden 1959-1995, undersøkelser av Smith-Meyer og 
Tvede, 1996. +) framrykk og -)tilbaketrekning. 



Figur 6. 

100 200 300 m . , , 

Illustrasjon av 
frontposisjonendringene til Øvre- og 
Nedre Buerbreen mellom årene 
1959, 1981 og 1991. 
Flyfoto er breene i 1991. 

3.5 Jostedalsbreen 

Tyve utløpsbreer av Jostedalsbreen er undersøkt (figur 7). 

..am, 41tOl)E 

Figur l. 
Geografisk plassering av de 
undersøkte utløperne til 
Jostedalsbreen. 

13 



Frontposisjonendringene til breene er vist i tabell 5. De undersøkte utløperene til 
Jostedalsbreen har alle endret sin frontposisjon i den undersøkte perioden på rundt 30 år 
(fra 1964 og fram til 1997). Undersøkelsene viser tilsvarende Folgefonna tre hovedtrekk i 
brefrontendringene. Breene har hatt framstøt eller tilbaketrekning i hele perioden, eller hatt 
en tilbaketrekning fra midten av 1960-tallet til midten av 1980-tallet og deretter framrykking 
fra midten av 1980-tallet til 1997. 

Undersøkelsene viser at breene på vestsiden av Jostedalsbreen har gått fram i hele 
perioden (1964-1997). Melkevollbreen, Kjøtabreen, Briksdalsbreen og Brenndalsbreen i 
Olden har rykket fram i perioden 1986-1997, med henholdsvis 600, 260, 390 og 180 meter. 
I perioden 1964-1986 gikk både Melkevollbreen og Briksdalsbreen fram ca 170 og 180 m, 
mens Kjøtabreen ikke forandret seg i noen større grad. Resultatene viser at Kjenndalsbreen 
og Bødalsbreen i Loen, i likhet med de forannevnte, har gått fram i hele perioden (midten av 
1960-tallet til 1997). Kjenndalsbreen gikk kraftig fram med ca 620 m i perioden 1964-1986. I 
perioden 1986-1997 har den gått fram ca 300 meter. Bødalsbreen viser -et mindre fram rykk 
på ca 60 m i perioden 1966-1986 og ca 250 m i perioden 1986-1997. 

I motsetning til ovennevnte breer viser resultatene på utløperne i nordre del av 
Jostedalsbreen, en helt annen trend. De undersøkte utløperne har trukket seg tilbake fra 
1960-tallet til 1997. Erdalsbreen og Vetledaisbreen i Stryn, gikk tilbake med henholdsvis 
200 og 180 m i perioden 1964-1985. Fra 1985 til 1997 har tilbaketrekningen vært mindre, 
ca 60 (Erdalsbreen) og 70 m (Vetledaisbreen). Austdalsbreen øverst i Jostedalen som har 

Figur 8. 
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Illustrasjon av 
frontposisjonendringene til 
Nigardsbreen og Tuftebreen 
mellom årene 1964/1966, 1984 og 
1997. Flyfoto viser breene i 1997. 

brefronten tilknyttet et regulert magasin, 
viser en tilbaketrekning på ca 500 m i 
perioden 1966-1997. Den stø rste 
tilbaketrekningen har vært etter 
reguleringen av Styggevatn/Austdalsvatn 
i 1988-89. Brefronten har tilpasset seg 
vannstands endringer i magasinet ved økt 
kalving. Stegholtbreen i Jostedalen trakk 
seg tilbake ca 480 m i perioden 1966-
1984 og ytterligere ca 60 m i perioden 
1984-1997. Lodalsbreen i samme 
området gikk mer tilbake med ca 750 m i 
perioden 1964-1985 og ca 300 m i 
perioden 1985-1997. 

På østsiden av Jostedalsbreen i 
Jostedalen viser resultatene store 
variasjoner i frontendringsmønsteret 
mellom de undersøkte utløperne. 
Fåbergstøisbreen hadde en 
tilbaketrekning på ca 690 m i perioden 
1966-1984 og ytterligere ca 60 m i 
perioden 1984-1997. Målinger på bakken 
viser at Fåbergstøisbreen har gått fram 
fra 1993-1997. Nigardsbreen hadde 
tilsvarende Fåbergstøisbreen en kraftig 
tilbaketrekning på ca 540 m i perioden 
1966-1984. Tuftebreen trakk seg tilbake 
ca 130 m i perioden 1964-1984. Både 
Nigardsbreen og Tuftebreen har gått fram 
med ca 190 meter i perioden 1984-1997. 



Figur 8 illustrerer frontposisjonendringene til Nigardsbreen og Tuftebreen. 

Brenavn Fra midten av 1960- Fra midten av Fra midten av 
tallet til midten av 1980-tallet til 1960-tallet til 
1980-tallet 1997 1997 

Melkevollbreen +1703 +6008 +770 
(088.1 Z.1 C) 
Kjøtabreen ±O 3 +2608 +260 
(088.1 Z.1 C) 
Briksdalsbreen +1803 +3908 +570 
(088.1 Z.1 C) +123 +434 +557 

Brenndalsbreen - +1808 +180 
(088.1 Z.1 C) 
Kjenndalsbreen +6203 +3008 +920 
(088.2Z.2C) 
Bødalsbreen +605 +2508 +310 
(088.2Z.2B2Z) 
Erdalsbreen -2002 -607 -260 
(088.Z.B1Z) 
Vetledaisbreen -1802 -707 -250 
(088.Z.B1Z) 
Austdalsbreen O - - -500 
(076.Z.H) 
Stegholtbreen -4804 -606 -540 
(076.Z.FZ) -627 -57 -684 

Lodalsbreen -7502 -3007 -1050 
(076.Z.FZ) 
Fåbergstøisbreen -6904 -606 -750 
(076.Z.F2) -887 -48 -935 

Nigardsbreen -4804 +1906 -290 
(076.Z.EZ) -546 +186 -310 

Tuftebreen -1301 +1906 +60 
(076.Z.DA) 
Baklibreen +701 +3506 +420 
(076.Z.DZ) 
Bergsetbreen +3001 +3606 +660 
(076.Z.DZ1 
Tunsbergdalsbreen -2004 -1506 -350 
(076.Z.BC) 
Austerdalsbreen -2603 +608 +200 
(077.Z.D) -237 +47 -190 

Bøyabreen - - +110 
(078.2B) 

Tabell 5. Brefrontendrmger I meter for utløpsbreer av Jostedalsbreen fra 1964 til 
1997. Nummeret i parentes er breenes tilhørende vassdragsnummer. 
+) framrykk og -) tilbaketrekning. Tall angitt med kursiver målinger gjort 
på bakken. O) Kart brukt for 1966. 
l )Periode 1964-1984, 2) Periode 1964-1985, 3) Periode 1964-1986, 
4) Periode 1966-1984,5) Periode 1966-1986,6) Periode 1984-1997, 
7) Periode 1985-1997,8) Periode 1986-1997. 

Bergsetbreen har forandret seg betraktelig fra midten av 1960-tallet da den lå langt oppe i 
dalsiden, og fram til 1997. Den har økt i størrelse og kommet ned i dalbunnen. 
Undersøkelsene viser at den har rykket fram ca 300 m i perioden 1964-1984 og ca 360 m i 
perioden 1984-1997. Baklibreen befinner seg i en bratt dalside, og i 1986 gikk det et stort 
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ras ned dalsiden (Haakensen et al. 1995). Undersøkelsene viser at den gikk fram ca 70 m i 
perioden 1964-1984, og den har gått ytterligere ca 350 m fram i perioden 1984-1997. 
Tunsbergdalsbreen, sør i Jostedalen, er den lengste utløperen fra Jostedalsbreen (19,1 km, 
østrem et al. 1988). Undersøkelsene viser at den trakk seg tilbake ca 200 m mellom 1964-
1986 og ytterligere ca 150 m i perioden 1986-1997. 

Austerdalsbreen i Veitastrond trakk seg tilbake ca 260 m fra 1966 til 1986, men fra 1986 og 
fram til 1997 har brefronten gått fram ca 60 m. 

Supphellebreen og Bøyabreen i Fjærland er regenererte breer. Undersøkelsene viser at 
den nedre regenererte delen av Supphellebreen (vassdragsnummer 078.0.2AZ) har økt ca 
40 m i lengde og rundt 90 m i bredde mellom 1966-1997. Den nedre regenererte delen av 
Bøyabreen har siden 1993 hengt sammen med øvre del som følge av brevekst. 
Undersøkelsene viser at brefronten til nedre del av Bøyabreen har gått fram med ca 110m i 
perioden 1966-1997. 

3.6 Jostefonn 

På Jostefonn er seks breutløpere undersøkt (figur 9). 

"'0000 

Figur 9. 

...Jostefonn 
c 

'--N 

På flybildene fra 1964 er det meste av 
breen og overgangen mellom 
omkringliggende fjell og breen dekket 
med snø. Dette har gjort det vanskelig å 
definere yttergrensen av Jostefonn, slik 
at snøkanten kan ha blitt definert som 
brekant (ref. kap 2). Spesielt gjelder 
dette i det nordvestlige området (utløper 
A, Bog F, vassdragsnummer 083.Z.G). 

Tabell 6 viser frontposisjonendringene til 
de undersøkte områdene. 

I lKm I i 
I>-eber '" Utløperne i det nordvestlige området 

, '---,---,------r---.--------.---' (utløper A, B og F) er lite aktive deler av 
Geografisk plassering av Jostefonn. De Jostefonn og har forandret seg relativt 
undersøkte utløperne er markert fra A lite i perioden 1964-1997. Derimot har 
t.o.m. F. utløperne i sørøst (utløper C, D og F) 

forandret seg betraktelig. Brefrontene har trukket seg tilbake, spesielt utløper D og E med 
ca 270 og 370 meter. Flybildene fra 1997 viser at det er dukket opp nye vann ved fronten 
av disse to utløperne, slik at den kraftige tilbaketrekningen skyldes antagelig økt kalving. 
Utløper C har trukket seg tilbake ca 200 meter. 

Tabell 6. Brefrontendringer i meter til breutløperne C, Dog E 
Jostefonn i perioden 1964 til 1997. 
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-) tilbaketrekning. Nummeret i parentes er breenes 
vassdragsnummer. 

Brenavn 

C 
(078.52-7) 
D 
(078.52-6) 
E 
(078.52-5) 

1964-1997 
-200 

-270 

-370 



3.7 Jotunheimen 

I Jotunheimen er Vestre- og Austre Memurubre, Hellstugubreen, Tverråbreen , Storbreen, 
Svellnosbreen og Gråsubreen undersøkt (figur 10). 

SVein osbreen 
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Figur 10. Geografisk plassering til de undersøkte breene i Jotunheimen. 

Tabell 7 viser arealet til breene. Observasjonene viser at arealet til alle breene har avtatt fra 
1960-årene til 1997. Vestre- og Austre Memurubre og Gråsubreen har krympet mest, med 
henholdsvis 2.29 km2 (27%), 3.09 km2 (35%) og 1.00 km2 (27%). De andre breene har 
minket lite, Hellstugubreen 0.66 km2 (15%) , Tverråbreen 0.75 km2 (13%) og Storbreen 0.46 
km2 (9%). 

Resultater av frontposisjonendringene er presentert i tabell 8. I perioden 1968-1984 var 
Svellnosbreen den eneste av disse breene som hadde framstøt (+30 m). Gråsubreen og 
Tverråbreen trakk seg tilbake i tilsvarende periode. Tilbaketrekningen har for disse breene 
vært henholdsvis 80 og 330 meter. Tilsvarende har øvre- og nedre Storbreen trukket seg 
tilbake 130 og 170 m i perioden 1968-1979. 

Det er kun Svellnosbreen av de undersøkte breene som har hatt en framrykking i fra 1980-
tallet til 1997. Svellnosbreen rykket fram ca 250 meter i denne perioden, mens Gråsubreen 
ikke har endret frontposisjonen i perioden. Resten av de undersøkte breene har trukket seg 
tilbake. Tverråbreen har trukket seg tilbake ca 190 m og øvre- og nedre Storbreen har gått 
tilbake henholdsvis 170 og 20 meter i perioden 1979-1997. Både Vestre- og Austre 
Memurubre og Hellstugubreen har fra 1966 til 1997 trukket seg tilbake med henholdsvis 
125, 390 og 460 meter. 

Ut fra resultatene er det Austre Memurubre, Hellstugubreen, Tverråbreen og øvre Storbreen 
som har trukket seg mest tilbake med over 300 m fra midten av 1960-tallet og fram til 1997. 
Svellnosbreen skiller seg ut ved at det er den eneste av de undersøkte breene som har 
beveget seg fram i tilsvarende periode. Framrykkingen har her vært ca 280 meter. 
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Gråsubreen Areal Hellstugubreen Areal Tverråbreen Areal 
(002.DGDC) km2 

(002.DHBAZ) km2 (002.DHBAZ) km2 

1968 3.77 1962 4.55 1968 5.92 

1984 3.00 1980 4.14 1984 5.23 

1997 2.77 1997 3.89 1997 5.17 

Vestre Memurubre Areal Austre Memurubre Areal Storbreen Areal 

(002.DGG1Z) km2 
(002.DGG1Z) km2 

(002.DHBBZ) km2 

1966 8.55 1966 8.89 1968 5.20 

1997 6.26 1997 5.80 1997 4.74 

Tabell 7. Arealet til Gråsubreen, Tverråbreen, Vestre- og Austre Memurubre, 
Hellstugubreen og Storbreen fra 1960- -tallet til 1997. Nummeret i parentes er breenes 
tilhørende vassdragsnummer. Svellnosbreen (02.DHBAZ) er ikke med på gunn av 
utilstrekklig bildedekning i 1997 (bare fronten var med). 

Brenavn 1968-1984 1984-1997 

Gråsubreen -80 ±O 
Vestre Memurubre 
Austre Memurubre 
Hellstugubreen 
Tverråbreen 

Svellnosbreen 
øv Storbreen 
ned Storbreen 

Tabell 8. 

-127 (1985·1997) 
-330 -190 

+30 +250 
-130 (1968·1979) -170 (1979·1997) 
-170 (1968.1979) -20 (1979·1997) 

-102 -32 

Brefrontendringer i meter til utvalgte breer i 
Jotunheimen fra 1968 til 1997. 
+) framrykk og -) tilbaketrekning. 

1968-
1997 
-80 1 

-125 1 
-3901 
-460 1 
-520 

+280 
-300 
-190 
-134 

1) Periode 1966-1997. Tall angitt med kursiver 
målinger gjort på bakken. 
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4 OPPSUMMERING 

Breene på Sunnmøre har ikke endret frontposisjon fra 1960-tallet til 1997. Arealet på 
breene har økt svakt i tilsvarende periode. 

Nordlig- og østlig del av Ålfotbreen har minket i areal fra 1968 til 1988, og økt i perioden 
1988-1997. Snøforholdene i 1968 og 1997 har gjort det umulig å definere frontposisjonen. 
For å kunne dokumentere frontposisjonen i dag bør det befares i felt. 

I Aurlandsfjella har snøforholdene gjort det vanskelig å skille mellom hva som er breområde 
og hva som er snøfonner. Resultatene viser at arealet til Svartavassbreen og Storskavlen 
har økt, men for å kunne dokumentere endringene bør det befares i felt. 

Det er fire klare hovedtrekk i brefrontendringene til utløperne av Nordre- og Søndre 
Folgefonna. 
1. Utløpere tilknyttet et regulert magasin har trukket seg tilbake i hele perioden 1959-1997. 

Dette er Juklabreen, Blådalsbreen og Mosevassbreen. Tilsvarende har frontendringene 
vært for Sauanutbreen og Svartenutbreen som har brefronten tilknyttet et uregulert vann. 

2. Gråfjellsbrea, Breidablikkbrea og Kjeringebotnbreen har trukket seg tilbake i hele 
perioden 1959-1997 

3. Bondhusbrea, Dettebreen og Blomstølskardbreen har gått fram i hele perioden 1959-
1997. 

4. Den siste gruppen er breer som har hatt en tilbaketrekning i perioden 1959-1981 og et 
framstøt i perioden 1981-1997. Dette er Botnabreen, Øvre- og Nedre Buerbreen. 

Utløperne til Jostedalsbreen viser fire hovedtrekk i brefrontendringene. 
1. Austdalsbreen, hvor brefronten er tilknyttet regulerte magasin, har trukket seg tilbake i 

hele perioden fra 1960-tallet til 1997. 
2. I nordre del har Erdalsbreen, Vetledaisbreen, Stegholtbreen og Lodalsbreen trukket seg 

tilbake i hele perioden fra 1960-tallet til 1997. Tilsvarende tilbaketrekning har 
Fåbergstøisbreen og Tunsbergdalsbreen i østre del. Målinger på bakken viser at 
Fåbergstøisbreen begynte å gå fram i 1993. 

3. Breene i vestre del har hatt framstøt i hele perioden fra 1960-tallet til 1997. Dette er 
Melkevollbreen, Kjøtabreen, Briksdalsbreen, Brenndalsbreen, Kjenndalsbreen og 
Bødalsbreen. Tilsvarende framstøt hadde Baklibreen og Bergsetbreen i østre del. Den 
nedre regenererte delen av både Bøyabreen og Supphellebreen har økt i størrelse i hele 
perioden. 

4. Nigardsbreen og Tuftebreen trakk seg tilbake fra midten av 1960-tallet til 1984, men har 
hatt et framstøt fra 1984-1997. Tilsvarende viser brefrontendringene til Austerdalsbreen. 

På Jostefonn har de sørøstlige brearmene trukket seg tilbake i perioden 1964-1997. 
Området i nordvest viser ingen frontendringer. 

I Jotunheimen har breenes areal minket. Fra midten av 1960-tallet fram til 1997 har Vestre
og Austre Memurubre, Gråsubreen, Hellstugubreen, Tverråbreen og Storbreen trukket seg 
tilbake. Svellnosbreen har gått fram i tilsvarende periode. 
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VEDLEGG 1 

Sunnmøre 
• Vestre Brekketindbre 
Flyfoto: 
Serie 12180,1997. 
Kart: 
M711 1219111, 1973. 

• østre Brekketindbre 
Flyfoto: 
Serie 12180, 1997 
Kart : 
M711 121911, 1219111,1 973. 

• Habostadbreen 
Flyfoto: 
Serie 12180, 1997. 
Kart: 
M711121911, 1219111, 1973. 

. • Gullmorbreen 
Flyfoto: 
Serie 12180, 1997. 
Kart: 
M711 1219111, 1973. 

• Regndalsbreen 
Flyfoto: 
Serie 7993, 1983. 
Serie 12180, 1997. 
Kart: 
M711 12191V, 1973 og 1992. 

Ålfotbreen 
• Ålfotbreen 
• Hansebreen 
Flyfoto: 
Serie 3210,1968. 
Serie 9678, 1988. 
Serie 12177, 1997. 
Kart: 
Brekart Alfotbreen , 1969. 

Aurlandsfjella 
• Svartavassbreen 
Flyfoto: 
Serie 2534, 1969. 
Serie 12175, 1997. 
Kart: 
M711141611, 1979. 

• Vargebreen 
Flyfoto: 
Serie 12175, 1997. 
Kart: 
M711 141611, 1979. 

• Storskavlen 
Flyfoto: 
Serie 2354, 1969. 
Serie 12172, 1997. 
Kart : 
M711 1416111 og IV, 1979. 

Folgefonna 
Flyfoto: 
Serie 1061 , 1959. 
Serie 7016, 1981. 
Serie 11861 , 1995. 
Serie 12176, 1997. 

Jostedalsbreen 
Flyfoto: 
Serie 1571 , 1964. 
Serie 1833, 1966. 
Serie 8310,1 984 . 
Serie 8685, 1985. 
Serie 9122, 1986. 
Serie 12181 , 12182, 1997. 
M711 -1 4181, Austdalsbreen 1966. 

Jostefonn 
Flyfoto: 
Serie 1571 , 1964. 
Serie 12181 , 1997. 

Jotunheimen 
• Gråsubreen 
Flyfoto: 
Serie, 3207, 1968. 
Serie 8330, 1984. 
Serie 12173, 1997. 
Kart: 
Brekart Gråsubreen, 1968 og 1984. 

• Austre- og Vestre Memurubre 
• Hellstugubreen 
Flyfoto: 
Serie, 1834, 1966. 
Serie 12173, 1997. 
Brekart Hellstugubreen, 1962 og 1980. 
Brekart Austre Memurubre , 1967. 
Brekart Vestre Memurubre, 1967. 

• Tverråbreen 
• Svellnosbreen 
Flyfoto: 
Serie 3207, 1968. 
Serie 8336, 1984. 
Serie 12173, 1997. 

• Storbreen 
Flyfoto: 
Serie 3207, 1968. 
Serie 6112, 1979. 
Serie 12173, 1997. 
Brekart Storbreen, 1971 . 
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