«BRESKJÆRET»

RUTA OVER BREEN TIL SNOTA
Av Erik Stabell

Dagsturen til Snota fra Trollheimshytta er en
av de fineste toppturene som finnes.
Sommeren 2002 var det mange og åpne
sprekker øverst på breen innunder Snota i
området der merkaruta passerer. Der vi ofte
tar snarvegen tvers over snøen fra breskjæret
og direkte mot Snotryggen, var hele sprekksystemet blottlagt. Noen steder var det også
vanskelig å ta seg fram på grunn av blankis.
Forholdene forklarer godt hvorfor ruta over
breen er merka og inntegna på kartet helt nord
om bandet mot Litj-Snota og hvorfor en også
bør følge ruta. Det er varder og rødmerker på
fjellet. Men det settes vanligvis ikke ut merker
der ruta krysser snø eller is.
Snøforholdene opp mot Snota varierer vanligvis ikke mye fra sommer til sommer. Her

ligger det stort sett store snølag oppå blåisen.
Og det er lenge siden snø og is har smelta ned
så mye som den gjorde sommeren 2002.
Kombinasjonen av lite snø om vinteren og en
varm sommer gjorde at overflatesnøen smelta
ned og blåisen med sprekksystem kom fram.
Ruta er merka inn på snøen på nordsida av
breskjæret som avgrenser selve Snotbreen. Fra
toppen av breskjæret der en møter Snotbreen,
tar ikke ruta rett fram videre mot Snotryggen
der det er mest naturlig å fortsette, men tar ut
litt til høgre og slakere i vestnordvestlig retning fram mot den vesle fjellryggen som ender
borte på bandet med tjønna mellom Litj-Snota
og Snota. Følges ruta omgås sprekkene på
selve Snotbreen. Fra bandet tar merkinga
sørover bratt opp ura mot toppen av Snota.

Turkart Trollheimen 1:75 000 viser hvordan
ruta tar fra breskjæret over mot Litj-Snota og
passerer på innsida av selve Snotbreen. Kartet
er oppfotografert, en rute er 1 x 1 km.
Kartgrunnlag: Statens kartverk.

Risikoen for å falle i sprekker er størst når det
er overflatesnø oppå blåisen og sprekkene ikke
er synlige. Uansett anbefales det å følge ruta
der den er merka og inntegna på kartet. Og
også med lite overflatesnø oppå isen det er
vanligvis greitt og trygt å gå topptur til Snota.
FORTSATT GOD TUR TIL SNOTA!

Allerede i slutten av juli var mye av overflatesnøen smelta bort og deler av sprekksystemene
blottlagt. Foto: Erik Stabell
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Det settes vanligvis ikke opp merker der
ruta krysser snø eller is, men det ble gjort
en periode i 2002.
Foto: Utlånt av Berit Storholt

Breen sett
fra toppen
av Snota.
Foto:
Berit Storholt
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Nytt turutstyr?

Foto: Bjørn M. Øverås

Vi har kunnskapen og utstyret

Ringvålvn. 5-7, 7080 Heimdal (REMA Bygget) Åpent: 9-19 (9-16)
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