
Om pro sjek tet og bre at la set
Ar bei det med å kart leg ge nor ske bre er fra sa tel litt er støt tet av Norsk 
Romsenter og Eu ro pean Space Agen cy (ESA) gjen nom pro sjek tet 
CryoClim. 

Det nye bre at la set pub li se res i de sem ber 2012 og kan be stil les fra 
NVE, se: www.nve.no/bre. Re fe ran se: Liss M. An dre as sen og Sol veig 
H. Wins vold (eds.), Frank Paul og Jon End re Haus berg. 2012. Inventory 
of Nor we gi an glaciers. NVE Rap port 38, 236 s, Nor ges vass drags- og 
ener gi di rek to rat.

Ved hjelp av sa tel litt bil der er alle nor ske bre er blitt kart lagt, og et nytt norsk bre at las 
fore lig ger. Cir ka 2700 kvad rat ki lo me ter av Nor ge er i dag dek ket av bre og fler årig snø. 

Nor ske bre er kart lagt 
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En sam men lig ning med ut bre del se fra eld re to po-
gra fis ke kart vi ser stor re gio nal va ria sjon i are al-
end ring og at det nor ske bre are al et er re du sert med 
over 10 pro sent si den 1960-tal let.

Bre kart leg ging 
Bre er er an sett som en sen si tiv in di ka tor på kli-
ma end rin ger. I man ge av ver dens bre om rå der 
rap por te res det om om fat ten de end rin ger i is bre er 
som føl ge av kli ma end rin ger. I Nor ge er is bre ene 
en vik tig ener gi res surs, for di smel te vann fra bre ene 
bru kes til kraft pro duk sjon. Breene er dess uten et 
fa sci ne ren de ele ment, som pre ger det nor ske na tur-
mil jø et og til trek ker hund re tu se ner av tu ris ter 
hvert år. Den for ri ge stør re kart leg gin gen av Nor-
ges is mas ser skjed de i for bin del se med ut gi vel se av 
bre at las over Sør-Nor ge på 1980-tal let (Atlas88) 
og Nord-Nor ge på 1970-tal let (Atlas73). For å 
kart leg ge bre ene ble det brukt ek sis te ren de kart og 
fly bil der. 

De sis te åre ne er kart leg ging av bre er ved hjelp 
av sa tel litt bil der blitt mer og mer van lig. For de len 
er at man kan kart leg ge sto re bre om rå der med ett 
bil de. Dess uten kan man bru ke halv au to ma ti ske 
me to der som ut nyt ter de spek tra le egen ska pe ne 
hos bre og snø til å se pa re re bre og snø fra an net 
overflatemateriale.

Nor ges vass drags- og ener gi di rek to rat har nå 

kart lagt alle nor ske bre er ved hjelp av sa tel litt bil-
der fra Land sat-sen so ren i pe ri oden 1999–2006. 
Først ble me to den tes tet ut for bre er i Jo tun hei-
men. Re sul ta te ne ble sam men lig net med kart 
og fly bil der, og dette vis te at nor ske bre er kun ne 
kart leg ges nøy ak tig – pluss/mi nus 3 pro sent – ved 
hjelp av Land sat-bil der. Der et ter ble me to den 
be nyt tet til å kart leg ge alle bre er i Nor ge. Alle 
kart lag te snø- og is mas ser ble kon trol lert ved å 
bru ke Land sat-bil de ne, di gi ta le to po gra fis ke kart 
og georefererte fly bil der fra Norgeibilder.no hvor 
dis se var til gjen ge lig. Ma nu el le kor rek sjo ner for å 
in klu de re morenedekket bre, re di ge re bort sjø er 
som var klas si fi sert som bre og korrigere bre er 
dek ket av sky er el ler i skyg ge ble fore tatt hvor det 
var nød ven dig. Sam men sat te bre er ble delt inn i 
bre en he ter ved å bru ke hyd ro lo gis ke vann skil ler. 
Man ge mind re en he ter som ble klas si fi sert som 
«mu li ge snø felt» på grunn av form, stør rel se el ler 
usik ker het ved rø ren de is inn hold, ble ikke tatt med 
i bre at la set. Bre navn ble til ord net både bre en he-
ter og sam men sat te bre er. For å være kon sis ten te 
bruk te vi sta ve må te fra de ny es te di gi ta le to po gra-
fis ke kar te ne fra Sta tens kart verk, selv om dis se i 
noen til fel ler av vi ker i for hold til tid li ge re bre at las. 

Man ge bre er
Kart leg gin gen vi ser at det to talt er 2534 bre er – 
el ler 3143 bre en he ter – i Nor ge. Av dis se er 1252 
bre er – 1575 bre en he ter – i Sør-Nor ge og 1282 
bre er – 1568 bre en he ter – i Nord-Nor ge. Det 
to ta le bre are al et er 2692 kvad rat ki lo me ter. 1523 
kvad rat ki lo me ter er lo ka li sert i Sør-Nor ge og 1169 
kvad rat ki lo me ter i Nord-Nor ge. I til legg ut gjør 
cir ka 400 po ly go ner som ikke ble med i at la set, 
men som er klas si fi sert som «mu li ge snø felt», 24 
kvad rat ki lo me ter. Det to ta le bre are al et in klu dert 
dis se en he te ne er 2716 kvad rat ki lo me ter. Bre er og 
fler åri ge snø- og is mas ser ut gjør der med om lag  
0,7 pro sent av land are al et i Nor ge. Selv om det er 
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Juvfonne, en liten isfonn i Jotunheimen, 
og Møsevassbrea, en utløper fra Søndre 
Folgefonna, er to av breene som er med i 
det nye breatlaset. 

Foto: Liss M. Andreassen og Solveig H. Winsvold, NVE.
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man ge bre er i Nor ge, er det de sto re bre ene som 
ut gjør det mes te av are al et, de ti stør ste bre ene 
ut gjør ale ne nes ten 50 pro sent av bre are al et i Nor ge.

An tall bre er i det nye bre at la set er mye høy ere 
enn de 1627 bre ene som ble in klu dert i de to 
fore gå en de bre at la se ne. Den ne øk nin gen skyl des 
ho ved sa ke lig at fle re små en he ter er tatt med sam-
men lig net med tid li ge re at las. Øk nin gen i an tall 
bre er kan for kla res ved end ring i me to den for å 
kart leg ge bre er. I de fore gå en de at la se ne ble alle 
bre er ma nu elt inn teg net, mens i det te at la set er 
nes ten all snø og is au to ma tisk kart lagt, med unn-
tak av noen bre er som ligger i skyg ge el ler som var 
dek ket av sky er. Noen av de min ste en he te ne som 
er in klu dert, er fler åri ge is mas ser, el ler det kan også 
bare være snø i til fel ler hvor det var mye gjen væ-

ren de snø i sa tel litt bil det. Sær lig noen av bil de ne 
brukt for Nord-Nor ge har en del snø, og de kan 
der for over dri ve bre ut bre del sen noe.  

Ny kart leg gin gen av Nor ges bre er er blitt brukt 
til å be reg ne end rin ger i bre ut bre del se ved å sam-
men lig ne med to po gra fis ke kart i en kel te om rå der. 
Re sul ta te ne vi ser stor va ria bi li tet i end ring av 
bre are al. I Svart is-om rå det har bre enes are al blitt 
re du sert med 1 pro sent i pe ri oden 1968–1999, 
mens are al et av fem pla tå bre er i Finn mark er re du-
sert med 28 prosent fra 1966 til 2006. Fore lø pi ge 
re sul ta ter vi ser at Nor ges bre er har min ket i are al 
med ca. 12 prosent fra 1960-tal let til den nye kart-
leg gin gen (1999–2006). 

Fram ti dig bre kart leg ging
De nye di gi ta le bre om kret se ne som nå er til gjen-
ge li ge, vil være nyt ti ge for fle re for mål. I til legg til 
end rings ana ly se vil da ta ene bru kes til be reg ning 
av is tyk kel se og is vo lum og til mo del le ring. Bre ene 
fort set ter å min ke i are al, og det vil være be hov for 
å gjen ta kart leg gin gen om noen år. Land sat-sa tel-
lit te ne, som vi har brukt i den ne kart leg gin gen, 
le ver nå på over tid. Nye sa tel lit ter som er svært 
lo ven de, er Land sat-8- og Sentinel-2-sa tel lit te ne 
som et ter pla nen skal sky tes opp i 2013 og 2014. 
Sentinel-2 vil ha høy ere opp løs ning og ta hyp-
pi ge re bil der av bre om rå de ne, noe som vil være 
me get for del ak tig for bre kart leg ging i fram ti den.

Land sat sa tel litt bil de av Hard an ger jø ku len i 2003 med lin jer som  
vi ser kart lagt ut bre del se i 2003 (svart lin je), 1961 (hvit lin je) og 1973 
(gul lin je). Bre en har re du sert sitt are al fra 76,9 kvad rat ki lo me ter i 1961 
til 74,4 kvad rat ki lo me ter i 1971 og 71,3 kvad rat ki lo me ter i 2003.  
Re duk sjo nen i are al var 7 pro sent fra 1961 til 2003. Nye or to fo to fra 
2010 vi ser at bre en har fort satt min kin gen si den 2003.

Det te Land sat-bil det fra 2006 ble brukt til å kart leg ge Jos te dals-
bre en, som er Nor ges stør ste is bre med et are al på 474 kvad rat - 
ki lo me ter. Bil det vi ser bre ene i blått og in klu de rer også en del  
and re mind re bre er i om rå det.

Bre er i Nor ge kart lagt fra 
Land sat sa tel litt bil der fra 
pe ri oden 1999–2006. De 
stør ste bre ene er mar kert 
1–10 hvor 1 er stør ste bre. 
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