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Kjersti Gisnås «Hva skjer med naturen – og med oss - når permafrosten tiner?»  

Kjersti Gisnås har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo med tittel "Permafrost 
modelling over different scales in arctic and high- mountain 
environment".Foredragsholderen har bred erfaring fra flere områder innen 
naturgeografi, meteorologi og geomatikk. 

Eksempelvis: permafrost, snøfysikk, klimamodellering i arktiske klima, 
skredfarevurdering og fjernmåling fra satelitt, fly, drone og bakke. Gisnås arbeider for 
tiden som prosjektingeniør ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) 

Gisnås fortalte fra egne prosjekt og steder hun hadde vært i forbindelse med dette. 
Hun tok oss med til innenlandsområder med permafrost. Her kan vi nevne 
Jotunheimen (området opp mot Juvasshytta/Galdhøpiggen), Finse og Finnmark. Hun 
var så vidt innom Åkneset og Mannen òg. Hvor vidt det er permafrost på dei to siste, 
var vel ikke helt avklart. Vi var med videre til de store arktiske strøken som har 
permafrost: Svalbard, Grønland, Canada og Sibir. Vi fikk faktaopplysningar om 
utviklingen til temperaturen og hva konsekvenser den kan ha for natur og mennesker.  

Vi fikk først en innføring i hva permafrost er og hvor vi finner den. Når permafrosten 
tiner vil lagrede CO2 og metan bli friggjort og gå opp i atmosfæren. Begge disse er 
drivhusgasser. De legger seg gjerne som et dekke rundt jorda, noe som i sin tur 
hindrer solstrålene i å reflektere tilbake til "rommet". Dette fører så til at temperaturen 
på jorda blir høyere. Gisnås var også inne på dette med jord- og steinras som følge av 
at permafrosten tiner. Hun viste oss også omfanget av issmeltingen av t.d. i de 
arktiske havområdene. 

Et lærerikt foredrag med mange spennende innfallsvinkler og forskningsresultat, og 
for mange av oss ny kunnskap. Et aktuelt tema som vi nok kan komme tilbake til på et 
senere tidspunkt. Vi møtte en foredragsholder med innsikt og kunnskap som ga oss en 
spennende reise i delevis ukjent farvann. 

  

 


