VÆRDAGBOK 2012
ÅRET 2012.
Dette ble det nest kaldeste året jeg har målt, 6.08 gr. Kaldeste året er 2010, 5.12 gr. Vi får håpe at det er tilfeldigheter at de kaldeste årene er nå på
tampen av årene fra 1993...Det ble også et nedbørsrikt år 1305 mm. Det er 170 mm mer enn gjennomsnittet.

DESEMBER
31. desember. Måneden ble den nest kaldeste og den nest tørreste jeg har målt...
Bare desember 2010 overstiger årets desember. Da var tallene henholdsvis -8.73 og 37.4 mm nedbør
Årets desember ble "klokket" inn til henholdsvis -6.23 og 39.8 mm.
17.desember. En kuldeperiode på 18 dager avsluttes med mildvær den 16. Allerede idag er det igjen litt kuldegrader og varslene tyder på kulde
langt inn i jula. Det går mot ny minimumsrekord for nedbør. Så langt har det kommet 2 mm!
10.desember. Kulda fortsetter inn i desember - det har nå vært 14-15 sammenhengende døgn med kulde og med kulderekord for denne vinteren
kl.18.30 den 3. -17,6 grader

30. november. Det viser seg at alle data værstasjonen har generert er lagret og OK :) Se kommentar 18/11 og 21/11.
November ble relativ mild, men ikke rekordmild. Jeg har notert 5 novembre siden 1993 som har vært mildere. Mildeste i 1999 med 4.57 gr. I år
ble det 2.35. Det ble en tørr november nesten like tørr som rekorden fra 2010, og det er nesten 100 % mindre enn gjenomsnittet (53,4, snitt: 100,7)
Det bør vel nevnes at det lå 45 cm med snø her 28. oktober og at all denne snøen var forsvunnet i midten av november!
21.november. Av alle merkelige ting er følgende noe av det merkverdigste: værstasjonen er igang igjen uten noen inngripen av meg eller andre..!
Og, såvidt jeg kan se har den fått med seg data fra den perioden den var ute :) :)
19. november. "Alle" dere som er innom her: Weather display brøt sammen igår og jeg befinner meg på Lanzarote uten muligheter for
fjernadministrasjon av PC :-( Det betyr at alle data fram til 1/12 må rekonstrueres etter hjemkomst - håper bare backupen som ligger i værstasjonen
fungerer....
17. november. Det ser ut til å bli en november mye mildere enn vanlig - i øyeblikket er snitt temperaturen 3 grader mildere enn vanlig, og det er
meldt mildvær ihvertfall ei uke framover. Nedbøren ligger an til å bli på det normale.
11. november. Foreløbig lite nedbør (16,3 mm) og godt over snitt på temperatur.

OKTOBER
Oktobertallene der klare. Det ble en kald oktober, nesten 2 grader kaldere enn gjennomsnittet for årene fra 1993 til nå. Men jeg har notert kaldere
oktober i 2002, 1994 og 1997 - henholdsvis 4.08, 4.45 og 4.79. Nedbøren ble 5 mm mer enn snittet.
29. okt. Kaldeste måling noen gang i oktober - idag kl.13.00, -5 grader.
28. okt. Det lå 45 cm her den 26. og dette har minka litt, men det skal mye mildvær til for å fjerne alt. Det kan se ut som o m snøen blir liggende.
Det er i såfall sjeldent. Iflg. Yr.no skal det ennå gå noen dager før det blir mildere, og det betyr at oktober vil bli en av de kaldeste jeg har målt.
25. okt. I løpet av de siste 12-15 timene har det kommet 35 cm snø! Må tilbake til 2006 for å finne så mye snø så tidlig...
10. okt. Oktober har startet helt standard både hva angår nedbør og temperaturer. Ingen snø observert i fjellet ennå og lite kuldegrader på nettene.
SEPTEMBER
30.sept. Tallene for september viser igjen en svært kjølig måned, månedssnitt 11 grader, mens min normal for måneden er 13,59! Kun i 2007 målte
jeg en kaldere september, 9,95 grader. Nedbøren havner på litt over snittet.
24. sept. Vi har passert månedgjennomsnittet med nedbør og nå har været snudd om slik at vi igjen får se sola....litt...Det ble 26 sammenhengende
døgn med nedbør. Temperaturen ser ut til å bli som før i sommer godt under normal.
16. sept. Idag er det 25. døgnet med nedbør! Riktignok svært lite nedbør noen av disse døgnene, men dog....
11. sept. 37 % av måneden har gått og det har kommet 78 % av månedsnormalen (snitt 2007-2011) med nedbør. Det ligger an til ny
månedsrekord....
7. sept. Det har allerede kommet 81 mm. regn i september og 5. sept ble det ny septemberrekord, 44,3 mm. Døgnrekorden for nedbør er 51,8 mm
og ble satt 25. mars 2012
Sommeren 2012, i henhold til min definisjon, er da over og jeg må bare konstatere at den ble historisk kjølig. Jeg har notert et snitt på 15.36
grader. Den nest kjøligste jeg har notert er 16.00 i 1995 - en klar ny negativ rekord med andre ord! Det gamle ordtaket om at dårlig vår gir
strålende sommer stemmer altså ikke! Våren var også svært dårlig...

AUGUST
31. august. Kun august 2007 målte jeg kjøligere august, da 16.03, nå 16.08. Mao også august i denne sommeren ble svært, svært kjølig. Nedbøren
har derimot vært langt under snitt, faktisk godt under det halve av snittet som er på 91.1 mm. Jeg kan altså avslutte denne kommentaren for august
som jeg gjorde for juni: Kjølig og tørt.
25.august. August blir IKKE så kjølig som de aller kjøligste jeg har målt, men holder seg godt i toppen av disse! Sommeren BLIR den kjøligste jeg
har målt - med god margin!
12. august. August har vært like traurig som resten av sommeren og det blir nå spennende å se HVOR dårlig denne sommeren
egentlig blir :-(

JULI
31. juli. Juli ender opp som den kjøligste jeg har målt...dvs. siden 1993, c.a 3,5 grader kjøligere enn snittet mitt. I tillegg er den også den våteste
jeg har målt, godt over 30 mm. mer nedbør enn både min og DNMI's normal. Vi har hatt kun 5 dager med temperaturer på 20 grader og over.
Varmeste måling er 24,5 grader.
Om vi ikke får en kjempevarm og fin august vil dette gå over i historien som en svært, svært dårlig sommer!
20. juli. Det går mot ny negativ temperaturrekord også for juli! For øyeblikket ligger vi 0,05 grader kjøligere enn rekorden fra 1999 (17.0) , og det
meldes fortsatt bare nordavær, med litt islett av vestavær i mellom. Nedbøren ligger på 30-40% mindre enn normalen.
9. juli. Værtypen fortsetter: ustabilt, kjølig og relativt tørt. Riktignok har vi hatt 3 dager med maxtemp over 20 grader men varmeste dag hittil
denne sommeren er 24,5 grader. DET er ikke spesielt varmt i juli!

JUNI
Juni går ut med den varmeste dagen hittil i år, maxtemperatur 23,6 grader. Ellers ble juni kjølig, 13,7 grader i snitt og det er den nest kjøligste jeg
har målt. Bare i 1994 var det kjøligere (12,7 grader).
Nedbøren endte på 54,5 mm og det er ca.20 mm mindre enn både snittet mitt, og meterologenes normal (1961-1990).
Kort sagt: Kjølig og tørt. Dette var sluttkommentaren også for mai, så jordbruket må da slite ganske hardt for øyeblikket...?
26. juni. Noen få dager med sommervær har vi hatt i det siste, men temperaturen kryper sjelden over 20 grader. Sommerværet varer ikke, går lett
over i nordvest, litt regn og 10-12 grader. Dette har vært melodien i sommer - så langt!
19. juni.Så ble det endelig litt regn.... 31 mm i siste døgnet og vi må tilbake til 22/3 for å finne noe som ligner. Da kom det 51,8 mm og det er
døgnrekord for denne værstasjonen. Men, det kjølige været fortsetter
13 juni. Ingen lysning....kjølig værtype. Eneste lyspunkt er at vi også har en meget tørr juni, 2 mm så langt.
7. juni. Fortsatt kjølig...snittet for denne første uka av juni er 5 grader kjøligere enn snittet for hele juni - når skal sommeren komme?
2. juni. Den kalde værtypen fortsetter inn i juni...
Et tankekors: om jeg slår sammen vårmånedene april/mai og sammenligner tilsvarende bakover i tid (til 1993) så er årets to vårmåneder de
suverent kaldeste...

MAI
31. mai. Vi fikk en historisk mai...den kaldeste som er målt i Møllebakken, 10.06 ble snittet målt kl. 14.00. Nest kaldeste mai ble målt i 2005,
10.48. Dette er vel 2 grader under snittet for mai.. Nedbøren kom på 10 mm under snittet, 69 mm - mao en relativ tørr, men ekstrem kald mai
21. mai Vi ligger nå 4 grader under snittet for mai...
19. mai. Godværet varte ikke lenge...igår noterte jeg 6 grader, og 17. mai 8 grader. Men, utsiktene framover er hyggelige - langtidsvarslet til Yr.no
antyder sol i 10 dager framover, opp mot 20 grader. Kanskje er det starten på den fine sommeren jeg har spådd?
14. mai. Endelig slår det om og vi kan snakke om "kom mai du skjønne milde":) Max temperatur idag 15,9. Siste døgnet fikk vi også 14 mm regn
så idag kan man faktisk se at det blir grønnere og grønnere time for time...herlig.
8. mai. De 7 første dagene av mai har vært skikkelige kjølige, 5-6 grader. Idag er det litt bedre, max temperatur på 11,9 grader kl.16.46...ny rekord
for dette året.
3. mai. I natt snødde det...tiner bort utover dagen.

APRIL
April ble, som forventet, den kjøligste målt i Møllebakken (målinger fra 1993). 5.28 grader ble resultatet. Den nest kaldeste april jeg har målt er
5.73. Det var i 1997. En trøst kan kanskje være at sommeren 1997 ble den nest varmeste jeg har målt...kanskje det kan gjenta seg :) Nedbøren ble
omtrent på snittet, både i forhold til offentlig normal og min gjennomsnitt, 69,6 mm.
23. april. Den kjølige værtypen fortsetter og april vil nok bli historisk kjølig. Pr. dato ligger snittet på over 4 grader under snittet siden 1993!
11. april. Årets hittil varmeste dag, 11 grader kl.14.00. Men, snitt for disse første 11 dagene av april er 2.68 grader mens snittet for årene 19932011 er 8.69... vi bør ha noen skikkelige varme dager i vente :-)
9. april. Det er første nedbørsfrie døgn siden 7. mars! Riktignok kom det noen få dråper om kvelden, men ikke nok til å få noen av nedbørsmålerne
til å registrere...
7. april. Snittemperaturen for disse aprildagene ligger på 0,33... Snitt for april, siden 1993 er 8,79 - vi bør ha mange varme dager foran oss!
Skjærtorsdag, 5. april. Våkner opp til godt over 30 cm snø på målestaven min. Tung snø!
1.april. April starter med uvær, vind og stort snøfall. I kveld har det passert 20 cm på målestaven min - og mer er i vente...TYPISK! En liten
kuriositet, jeg målte -2 grader kl.14.- idag og det er suverent den kaldeste 1.april jeg har målt (siden 1993). Nest kaldest 1. april 2000 pluss 2!

Vinteren, her definert som månedene nov-mars, har vært mild, men ikke ekstremt mild. Riktignok er det bare 4 vintre siden 1993 som har vært
mildere, men årets mars er ikke mer enn ca. 1 grad mildere enn snittet. Snøen kom seint, først i uke 48, og det er rekord for de årene jeg har fulgt
med. Når den først kom lå den stabilt helt til uke 12, hvor det ble noen snøbare dager, før det kom godt påfyll 1.april, som nevnt nedenfor.
Maxmengde for vinteren ble 75 cm, i uke 8.

MARS
Konklusjon for mars: mild måned, men ikke ekstremt mild i forhold til perioden fra 1993 til idag. Jeg har et snitt på 3,0 for denne perioden og
mars i år kommer ut med 3,5. Normalen, dvs. døgntemperaturer basert på perioden 1960-1990 er på -2,6. Døgntemperaturen for Møllebakken er
på 1,8 så det er ingen tvil om at alle media vil slå opp at det har vært en ekstrem mild mars - men altså ikke i forhold til perioden 1993 fram til
idag! Nedbørsstatistikken viser ekstremt mye nedbør og mesteparten som regn, 279 mm. Denne månedsnedbøren er den nest høyeste som er målt i
Møllebakken, bare slått av september 2011. Nedbørsstatistikken min er kun basert på data fra 2007 fram til idag. Likevel sier den mye fordi den
offisielle normalen for mars er på 96 mm!
31. mars. Skikkelig væromslag - fra en lang periode med mildvær fikk vi kulde! I natt var minimumstemperaturen -6,8.
30.mars. I natt har det snødd litt, men den tiner ut over dagen.Sist det snødde var 19. mars og det er nå 22 døgn siden vi har opplevd et nedbørsfritt
døgn!
24. mars. Nytt døgn med mye nedbør som regn, 28,4 mm. For denne værstasjonen er månedsrekorden allerede passert - og mere regn er
underveis... I tillegg kan det konstateres at vi i dag har hatt 16 sammenhengende døgn med nedbør!
22. mars kveld. Regnværet har gitt seg...men ikke før ny døgnrekord var satt, 51,8 mm. Den forrige var fra sept.2011, 48,4. Det er flom i hele
distriktet nå.
22. mars. Vanvittig regnvær! På 12 timer har det nå kommet 38 mm - og enda verre nordover! På Namsskogan har det kommet 59,1 mm i samme
periode - og det meldes mer nedbør, MYE MER!
14. mars.I perioden 6-13 mars var det døgntemperaturer over 0, mao VÅREN HAR KOMMET!
9. mars. Som ventet har de første dagene av mars vært milde og gode.
I dag regner det kraftig og værmeldinga for de første dagene framover tyder
på mer regn og mildvær. Men, er det våren som har kommet?

FEBRUAR
Februar ble den suverent mest nedbørrike målt her i Møllebakken. Iflg. DNMI's statistikk harnedbøren i Trøndelag vært omtrent det dobbelte av
normalen. Dette stemmer omtrent med mine
Temperaturen for februar ble ca.0,3 grader over gjennomsnittet. Dette skyldes svært mildt vær fra ca. 10. februar. Og den milde værtypen fortsetter
inn i mars.
23. febr. Skikkelig mildvær med mye regn i det siste døgnet, over 40 mm. med nedbør som snø, som fort gikk over til regn. Nedbørsrekorden for
februarr er allerede passert med glans, og det skal bli spennende å se hvor mye det blir til slutt.
19. febr.
Værtypen med nedbør og temeraturer rundt null fortsetter. Idag har vi hatt 10 dager sammenhengende med nedbør, tilsammen 69 mm og det ser ut
som om værtypen vil fortsette. Det kan bety at det blir februar rekord.
14. febr.
Måneden starta skikkelig kaldt, og selv om vi nå har hatt 8-9 dager med temperaturer rundt null ser det ut som om månedsnittet kan bli blant de
kaldeste.

