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Barna i familien Borthne i 1916.

Nedbør - gjennomsnitt og total
 
Total nedbør målt fra oppstart i 1915 til 23.04.2015 
140429 mm (nesten 140,5 meter) 
 
Gjennomsnittlig årsnedbør (Normalen) 
Styrkesnes - Hestvika 1315 mm
Norge  1170 mm 
 
 
Normalen er et uttrykk for gjennomsnittsverdi over
en bestemt 30-års periode. I dag brukes perioden 
1961-90 som referanse.

Styrkesnes - Hestvika nedbørstasjon i Nordland er 100 år! Opprinnelig er det tre nedbørstasjoner 
som har stått innenfor et mindre område. Først på Sørfold, deretter på Styrkesnes og i dag på 
Styrkesnes - Hestvika.

Lensmannen og hans familie som observatører
Da sognepresten i Sørfold ble spurt om noen i bygda kunne ta på seg jobben som værobservatør 
for MET, meldte lensmann A. Borthne seg. Det syntes han var en interessant utfordring. Som hon-
norar for jobben fikk han kr 36 i året. Nedbørstasjonen ble derfor først satt opp i Sørfold i 1915.  
 
Datter Astrid Olufine Borthne tok over observatørjobben da faren døde i 1927 inntil broren Arne 
kom hjem fra landbruksskolen i 1929. Arne var kun 22 år da han starte som observatør, men fikk 
gode skussmål for jobben. I en periode var det litt tvil om værdataene som ble levert inn, men det 
kan ha vært feil i observasjoner eller lokalt vær som MET ikke trodde helt på. I hele 46 år målte 
Arne nedbør for MET og fikk kongens fortjenestemedalje i 1970.  

Rekorder: 
 
 
Våteste år: 2387 mm i 1975, Sørfold 
Våteste måned: 545,6 mm i oktober 1985, 
Styrkesnes
Våteste døgn: 105,5 mm, 21. desember 2007, 
Styrkesnes-Hestvika 
Tørreste år: 834 mm i 1960, Sørfold 
Tørreste måned: 0,1 mm, januar 2014, Styrkesnes-
Hestvika
Største snødybde: 166 cm, 5. februar 1976, Sørfold
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Fraflyttingstruet bygd
Etter at Arne Borthne flyttet fra gården i 1975, ble det hyppigere skifter i observatørjobben. Forpak-
teren av gården, Bjørn Rydbak, observerte fra 1975 og frem til 1978. Bygda var fraflyttingstruet, og 
MET vurderte om man måtte legge ned stasjonen, men naboene Kari og Kåre Skogheim meldte 
sin interesse og holdt det gående til 1990. 
 
Selv om mange forlot Styrkesnes, kom også noen få tilflyttende, som dagens observatører Johan 
Carlsen og kona Anny Marie. Gården er fra begynnelsen på 1900-tallet. Kona har vokst opp her, 
og konas bestefar ryddet jorden. De er melkebønder og tok villig på seg jobben for MET. De har  
observert siden og stasjonen fungerer veldig bra i dag.

Brikker i et stort puslespill
MET har ansvar for 530 værstasjoner på land, hvorav ca. 220 er automatstasjoner.  
Ved 58 av automatstasjonene har vi også observatører som gjør visuelle observasjoner.
Ca. 310 er manuelle stasjoner, hvorav nesten 300 er nedbørstasjoner. 13 stasjoner er fortsatt 
helmanuelle værstasjoner. MET får også inn værdata fra flere hundre eksterne automatstasjoner 
(kommuner, flyplasser, kraftselskaper, vegvesen, osv.)

 
Viktig for forskning og samfunnplanlegging
100 år med sammenhengende målinger gir verdifulle data for forskningen. Slike tidsserier gir 
god informasjon om utviklingen på samme sted over tid. Lange serier sier noe om endringer og 
mengde nedbør og snø. Dette er blant annet viktig for kommuner ved planlegging av veier og 
boligbygging.

Observatør Kåre Skogheim i 1978. Kartet viser hvor nedbørstasjonen har vært plassert gjennom 100 år.


