
 
Årsmøte og symposium  

i  Bergen 21.-22. oktober 2020 
 
Velkommen til årets symposium hvor hovedtema er Hav. 
 
FN har erklært 2020-årene for havets tiår - the Decade of the Ocean. I Norge satser 
vi tungt på marin forskning for eksempel innenfor prosjektet Arven etter Nansen og i 
bistandsprogrammet Hav for Utvikling. Et annet område i rivende utvikling er 
offshore vindenergi. Mye spennende forskning foregår også i grenseland mellom 
geofysikk og marinbiologi. I år vil vi derfor ha fellesmøte med Norske Havforskeres 
Forening på dag 1, mens vi har eget møte på dag 2 på Geofysisk institutt, UiB. 
Detaljer om lokalitet på dag 1 vil komme senere, men det blir sentralt i Bergen. 
Tirsdag 20. oktober blir det felles sosial samling med Norske Havforskeres Forening. 
Vi håper selvsagt at Covid-19-restriksjonene er avsluttet til høsten og at vi kan få et 
normalt arrangement. 
 
Vi søker ellers om arrangementstøtte fra Forskningsrådet og håper på den måten å 
få lavere kostnader for deltakerne. 
 
Link for påmelding: https://forms.gle/wu7j8GxxbwZyfH6FA  
For andre spørsmål, kontakt: ngforening@gmail.com  
 
NGF kan betale reise og opphold for 1-3 unge forskere som vil holde foredrag. Vi tar 
imot forslag til kandidater. Mer informasjon på ngfweb.no. 
 
Lars R. Hole 
Meteorologisk institutt 
Leder 

Mathilde Sørensen 
Universitetet i Bergen 
Nestleder 

Øyvind Byrkjedal 
Kjeller Vindteknikk 
Kasserer 
 

 
Norsk Geofysisk Forening (NGF) ble stiftet i 1917. 
Formålet med NGF er å fremme samarbeid mellom 
de geofysiske fag i Norge. Det årlige symposiet byr 
på møte med dyktige geofysikere innen andre 
områder, interessante foredrag hvor en kan utvide 
sin horisont og sist, men ikke minst, hyggelig 
samvær med kollegaer. 
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 Foreløpig program for NGFs symposium 2020 
Tirsdag 20. oktober 
Felles sosial samling med Norske Havforskeres Forening. 

Onsdag 21. oktober: På hotell  
    

10:00 Kaffe + Velkommen   
10:20 Generell sesjon   
   
   
12:00 Lunsj    
13:15 Drift av Lakselus Anne D. Sandvik 

13:30 Havvind Kristin G. Frøysa/Finn Gunnar 
Nielsen 

13:45 Om torsk og vær Kjersti O. Strand 
14:00 Kystreker i hardt vær Guldborg Søvik 
14:15 Modeling oil spills in ice and biological effects Victor Aguiar  
17:00    
19:00 Middag for NGF   
    

Torsdag 22. oktober: På Geofysen 
    

09:00 Årsmøtet NGF   
10:30 Kaffepause   
11:00 Marin Værvarsling ved Meteorologisk institutt Anne Hesby Palm 
11:15 Drivbanemodellering ved Meteorologisk institutt Lars R. Hole 
11:30 Ekstreme bølger Anne K. Magnusson 
12:00 Lunsj på Geofysisk institutt   
13:00 Informasjon fra OGF og BGF   
   
14:30 Besøk på Værsalen  
15:30 Avslutning 

 

 

http://www.ngfweb.no/docs/ngf2019_foredrag_OGFaktiviteter.pdf
http://www.ngfweb.no/docs/ngf2019_foredrag_BGFaktiviteter.pdf

