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Om foreningen
● Stiftet 21. februar 1949

● OGF er en møteplass for de som jobber med eller studerer geofysikk

● Geofysikk er et vidt begrep i OGF; foredragene tar opp aktuelle emner tilknytta 
fagområdet, det kan være naturkatastrofer, store samfunnsinvesteringer eller 
alvorlige miljøproblemer

● Vi holder 4 møter i semesteret med inviterte foredragsholdere. Det siste møtet i 
vårsemesteret er årsmøtet og det siste møtet før jul avsluttes med en bedre 
middag. 



Statutter
Ble vedtatt oktober 1949, og har en 4-delt 
formålsparagraf:

- holde medlemmene orientert om geofysikkens utvikling
- fremme et sosialt miljø
- kontakt med internasjonale geofysikere
- fremme norsk geofysisk forskning

Ordskyen viser ord fra foredragstitler gjennom historien fra 1949



Styret (2017-2018)

● Solfrid Agersten (MET) - leder
● Ole Einar Tveito (MET)
● Pål Evensen (MET)
● Galina Ragulina (NGI)
● Kjersti Gisnås (NGI)
● Heidi Anette Grønsten (NVE) 



Ekskursjon 2016
Frammuseet 1.sept: Polaraften m/Olav Orheim

Frammuseet har gjennomgått store 
oppgraderinger og utvidelser de siste 
årene. Bl.a. har polarskuta “Gjøa” 
endelig fått sitt eget bygg.

Et av målene til Frammuseet er å 
publisere alle dagbøkene til alle 
ekspedisjonsdeltakerne på alle 
ekspedisjonene, mer enn 100 totalt!



Værobservatøren 13.okt 2016

Værobservatørene har utført en viktig 
jobb ved værstasjonene til 
meteorologisk institutt.

En honnør til disse trofaste men ofte 
så oversette sliterne som observerer 
været år ut og år inn for å gi oss 
bedre kunnskap om vær og klima.

Bok utgitt i forbindelse med MET sitt 
150 års jubileum.

Værobservatøren – meteorologens øyne v/Ted Torfors og Hugo L. Jenssen



Nordlyset 8.nov 2016

Fra Birkelands innovative teorier til moderne forskning v/Pål Brekke 

En multimediapresentasjon om Sola og 
Nordlyset - fra myter til moderne 
forskning og hvordan du selv kan oppleve 
og ta bilder av naturens mest 
spektakulære lysfenomen. 

Ble også vist utdrag fra den prisbelønte 
dokumentaren «Northern Lights - a Magic 
Experience".



Julemøte 13.des 2016

Screaming Clouds v/Svein M. Fikke

Den blodrøde himmelen Munch gjengir i 
“Skrik” skyldtes kanskje ikke vulkansk støv fra 
Krakatoa, men snarere perlemorskyer, som 
det ble observert mye av på 1870-/1880-tallet 
på våre breddegrader. Denne teorien er 
lansert av meteorologene Svein Fikke, Jón 
Egill Kristjánsson og Øyvind Nordli i en fersk 
artikkel.

Pressekonferanse på EGU 2017 i anledning publisering av artikkelen i 
fagtidsskriftet «Weather» (Mai-utgaven).



VIPS 7.feb 2017

Varslingstjenester og værdata i landbruket
v/Berit Nordskog, NIBIO

Kunnskap om skadegjørernes biologi og respons på 
været kan brukes til å modellere når angrep av 
sjukdom eller skadedyr kan forventes, eller hvor stor 
skade som følger av et angrep.

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) 
LMT (Landbruksmeteorologisk Tjeneste) 

Driftes som prosjekter ved NIBIO
(Norsk Institutt for bioøkonomi).



Studentaften 14.mars 2017

Tre masterstudenter ved UiO presenterte sine 
oppgaver.

● Christian Grude Kolstad: "Relocation of 
earthquakes along the northern North Atlantic 
Ridge"

● Lone Zimmer Bøe: "Strategy for CSEM data 
inversion for CO2 storage - Sleipner 2008 
data"

● Isiris Haugen: "Application of spectral time 
domain induced polarization in engineering 
geophysics"

● Bjørg Jenny Kokkvold Engdahl (PhD-student):  
"Improved predictions of atmospheric icing in 
Norway"



EVDC  20.april 2017

EVDC - ESA Validation Data Centre og 
andre prosjekter på NILU relatert til rom-
forskning
v/ Ann Mari Fjæraa (NILU)

Den europeiske romorganisasjonen ESA 
styrer romforskningsprogrammet og utvikler 
satellitteknologi og –service. Store mengder 
observasjonsdata har gjort det nødvendig å 
etablere et sentralt og standardisert arkiv, 
ESA atmospheric Validation Data Centre 
(EVDC), dette opereres av NILU.



Årsmøte 30.mai 2017

Miljøhensyn inn i vassdragsforvaltningen - glimt fra miljøtilsynets 50 års historie 
v/Jon Arne Eie, NVE

Terskel	i	Aurlandsvassdraget	nedenfor	Øvstebø.

Om opprettelsen av egen enhet for natur og 
landskapsspørsmål i NVE som skulle sørge for at 
naturvernhensyn ble sterkere ivaretatt ved 
vannkraftutbygging. 

Førte til at miljøhensyn gradvis ble innarbeidet i norske 
kraftutbyggingsprosjekter, og videreført til 
kraftlinjeutbygging og i senere år småkraft- og 
vindkraftutbygging.

Boka ble utgitt av NVE i 2016.



Ekskursjon 2017

Kjerratmuseet i Åsa, Ringerike 3.sept

Et fraktesystem for tømmer fra Tyrifjorden til 
Sørkedalsvassdraget bygd tidlig på 1800-
tallet av vanndrevne transportører (såkalte 
Kjerrater). Derfra kunne tømmeret fløtes ned 
til Lysakersagene. 

Kjerraten ble i sin tid regnet som en av de 
største ingeniørbragder i Norge. Deler av 
anlegget er i dag restaurert og vedlikeholdes 
av en støtteforening.

Hjulhus nr.	5	er	gjenoppbygd.



Program høsten 2017
● Tirsdag 17.okt – Medlemsmøte, MET

Yr 10 år - geofysikken er blitt levende for allmennheten
v/Jørn Kristiansen, Senter for Utvikling av Værvarslingstjenester (SUV), MET

● Torsdag 16.nov – Medlemsmøte, NGI
Vil droner revolusjonere geofysikken eller er det bare en flopp?
v/Ingunn Burud, NMBU

● Tirsdag 12.des - Julemøte, Det Norske Vitenskapsakademi
Kristian Birkeland - den nesten glemte forskeren og far til sol-jord forbindelsen
v/Pål Brekke, Norsk Romsenter



Innkomne saker

Takk for oppmerksomheten!

Les mer om foreningen på: http://www.geofysiker.org

Vi er på Facebook - søk opp “Oslo Geofysikeres Forening” og bli medlem!


