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FRAMKOMITEENS NANSENBELØNNING 2008 
 
Bedømmelseskomiteen innstiller enstemmig at Framkomiteens Nansenbelønning for 2008 
tildeles professor Jon Y. Landvik. 
 
Jon Y. Landvik (f.1955) er professor i geologi ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, 
Universitetet for miljø- og biovitenskap. Landvik er cand. scient fra 1982 og dr.scient i 1987.  
Professor Landvik er en internasjonalt framstående forsker når det gjelder naturlige 
klimavariasjoner i Arktis.  Landviks hovedinteresse er knyttet til kvartærtidas isutbredelse og 
mekanismer for istiders vekst og tilbaketrekning. Landvik er spesielt kjent for sin syntese av 
siste istids utbredelse over Svalbard og Barentshavet, et tema som har vært diskuterte over 
lang tid og av en rekke forskere, inkludert Nansen. Landviks syntese inngår nå som del av de 
globale klima-rekonstruksjoner. Disse er viktige for å teste om numeriske klimamodeller er 
robuste nok til også å kunne reprodusere istidens klima og dermed få en bedre forståelse av 
vårt klimasystem.  
 
Landvik har også vært sentral i utarbeidelsen av syntesearbeide for siste istids utbredelse av 
Grønlandsisen, et arbeid som har vist at marginen av innlandsisen på Grønland har hatt langt 
mindre fluktuasjoner enn det vi finner for marginen av isdekket over Svalbard og 
Barentshavet.  
 
I de senere år har Landvik i samarbeid med botanikere benyttet siste istids bre-
rekonstruksjoner og klimautvikling som grensebetingelser i arbeider angående innvandring og 
mulig ”overvintring” gjennom istiden av planter på Svalbard.  Rekonstruksjonene viser at selv 
med aktive istrømmer ut gjennom daler og fjorder kan det ha vært sakteflytende is i 
mellomliggende områder som slik åpner for enkelte nunataker med plantevekst.  
 
Landviks bidrag til norsk polarforskning omfatter også en betydelig innsats i oppbygningen 
av UNIS hvor han var ansatt i syv år. I denne perioden var han sentral i etableringen av faget 
geologi og var dermed med på å legge grunnlaget for fagets suksess på UNIS. 
 
Landvik er en forsker som evner å arbeide både med de store synteser og selv være aktiv i 
innsamling og bearbeiding av selve grunnlagsmaterialet. Landvik representerer således en god 
tradisjon av norske arktisk forskning. 
 
Komiteen finner at Jon Y. Landvik er en meget verdig kandidat og innstiller ham derfor til 
Framkomiteens Nansenbelønning for 2008. 
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