
T7. Kryosfære / Cryosphere 

 

Kryosfæren utgjør den frosne delen av vår verden, og inkluderer breer, permafrost og havis samt 

sesongmessige fenomener som snødekke, isdekke på elver og innsjøer og tele. Vi finner kryosfære-

elementer på havbunnen, på havoverflaten og landjorda og i atmosfæren – samtidig som 

kryosfæreforskning er et viktig element i studier av andre planeter og himmellegemer. 

Klimaendringene har gjort forskning på kryosfæren stadig mer aktuell. En sak er at global oppvarming 

gjør kryosfærens utbredelse mindre, slik at for eksempel breene trekker seg tilbake. Langt viktigere 

er likevel alle tilbakekoblingene mellom endringer i kryosfæren og klimasystemet, slik som effekten 

på jordas albedo og utslipp av klimagasser fra tinende permafrost og gasshydrater. Endringer i 

kryosfæren har også store praktiske konsekvenser, slik vi ser det i diskusjonen omkring 'iskanten', for 

infrastruktur i nordområdene og for geofarer. Endringer i kryosfæren er også en viktig del av jordas 

historie. Denne sesjonen inviterer til bidrag fra hele bredden av kryosfæreforskningen, inkludert 

bidrag i skjæringsfeltet mellom geologi og andre geofag som oseanografi, meteorologi og geografi, 

samt innenfor jordsystemmodellering. 

The cryosphere forms the frozen part of our world, and includes glaciers, permafrost and sea ice, and 

seasonal phenomena such as snow cover, ice cover on rivers and lakes, and seasonally frozen 

ground. We find cryosphere elements on the sea floor and ocean surface, on land and in the 

atmosphere – and cryospheric research is an integral part of studies of extraterrestrial planets and 

other celestial bodies. Climate change has made cryosphere research increasingly relevant. One 

matter is that global warming reduces the extent of the cryosphere, causing e.g. enhanced melting of 

glaciers. However, even more important is all the feedback between changes in the cryosphere and 

the climate system, such as the effect on Earth’s albedo and release of greenhouse gases from 

thawing permafrost and gashydrates. Changes in the cryosphere also have major practical 

implications, such as the discussion on the 'sea ice limit' for infrastructure in northern areas, and for 

geohazards. Changes in the cryosphere are also an integral part of the Earth's history. This session 

invites contributions across the full extent of cryosphere research, including disciplines such as 

oceanography, meteorology and geography, as well as earth system modelling. 

 


