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Til alle ved AMB
Vel overstått
sommer!
Vi er nå godt i gang med et nytt høstsemester. Sommerværet har i år ikke
vist seg fra sin beste side, men jeg håper
dere har hatt gode og avslappende
feriedager. Høstens muligheter med
bær, jakt og fiske vil også gi mer energi
for forskning, undervisning og sosiale
aktiviteter gjennom vinteren.
Sammen med vår nye rådgiver Tonje
Engevik Eriksen presenterer jeg insti-

VIKTIG INFORMASJON
Årets fagdag vil foregå den 21. november.
Invitasjon og mer informasjon kommer.

tuttets nye infoskriv. Nyheter fra AMB
skal sendes ut to ganger i løpet høst
semesteret og tre ganger i løpet av vårsemesteret. I denne u
 tgaven kan du lese
om feltarbeid, nye studenter, nyansatte
og Dr.grader, samt se publikasjoner så
langt i 2012. Dette dokumenterer at
instituttet har en bred og solid forskningsaktivitet.
Været har heldigvis ikke satt stopper for
feltarbeidet i sommer, og feltsesongen
har gått som planlagt for mange av våre
ansatte og studenter. Ferskvannsøkologi har hatt et omfattende feltarbeid
i Takvatnet som har involvert flere
generasjoner av ferskvannsbiologier
samt gjester fra California og Oslo. Nordlige populasjoner og økosystemer har

gjennomført feltarbeid i Yamal, Russland
under utfordrende myggforhold!
Nye studenter er ønsket velkommen til
instituttet. Vi har tatt imot 24 Bachelor
og 17 Master studenter høsten 2012. Vi
må gjøre en innsats for å øke antallet
Bachelorstudenter og ledelsen skal ha
ekstra fokus på dette fremover.
Dere inviteres alle til å komme med
tema, tekst og bilder til fremtidige utgaver.
Hilsen Mette M. Svenning
Instituttleder
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Forskning

Feltsesongen 2012
Prosjektarbeid og
feltstudier i Takvatnet

Sommeren 2012 har faggruppa i Ferskvannsøkologi ved AMB igangsatt et nytt
treårig forskningsprosjekt knyttet til
næringsnett og parasitter i Takvatnet og
andre nordlige innsjøer.
Prosjektet finansieres av Forskningsløftet
og Norges forskningsråd og ledes av professor Per-Arne Amundsen. Et av hoved
målene for prosjektet er å konstruere et
komplett næringsnett for Takvatnet der
man også inkluderer en viktig, men oftest
upåaktet gruppe – parasittene.
Professor emeritus Anders Klemetsen og masterstudent Kristin S. Johannesen klargjør utstyr
for innsamling av bunndyr i strandsona. (Foto: Rune Knudsen)
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I begynnelsen av august
ble det gjennomført en
omfattende feltrunde i
innsjøen med innsamlinger av fisk, bunndyr
og parasitter. På det
meste deltok 15 personer i arbeidet, inkludert
samarbeidspartnere fra
University of California
i Santa Barbara, USA,
og fra Universitetet i
Oslo i tillegg til faggruppas egne forskere,
forskningsteknikere og
masterstudenter.
Professor Armand Kuris
og Kevin Lafferty fra
UCSB er internasjonalt
ledende forskere på
parasitters rolle i økologiske næringsnett og bidrar aktivt med sin komRøye fanget i Takvatnet. (Foto: Per-Arne Amundsen)
petanse i prosjektet.
På verdensbasis er det
færre enn ti systemer der man forsker på parasittenes betydning
i næringsnettet, og de unike studiene som pågår i Takvatnet kan
gi viktige bidrag til innsikten i hvordan økosystemer fungerer og
reagerer på eventuelle påvirkninger og miljøendringer.

Takvatnet har gjennom
en årrekke vært gjenstand for forskning fra
Universitetet i Tromsø,
særlig knyttet til langtidseffektene av et
uttynningsfiske av røye
som ble gjennomført i
samarbeid med lokale
grunneiere og fiskere
på 1980-tallet. Dette
forskningsarbeidet har
gitt viktig bakgrunns
kunnskap for det nye
næringsnettprosjektet,
der innsatsen nå rettes
inn mot de områdene
der kunnskapene fremdeles er mangelfulle.
Det pågående arbeid
har allerede gitt ny
kunnskap om bunn
dyrene i innsjøen
Professor John Brittain fra Universitetet i Oslo veileder
masterstudent Kristin S. Johannesen i bunndyrs
og ikke minst deres
analyser. (Foto: Per-Arne Amundsen)
parasitter, der flere
nye arter allerede er
oppdaget. Prosjektet skal også se på endringer i næringsøkologi
og parasittinfeksjon hos røye, ørret og stingsild i Takvatnet gjennom de siste tiårene, i takt med de omfattende endringene som
har skjedd i etterkant at uttynningsfisket i innsjøen.
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Parasittstudier i feltlab’en. Postdoc Anna Siwertsson i arbeid sammen med Armand Kuris, Kevin Lafferty og Jenny Shaw fra UC Santa Barbara. (Foto: Per-Arne Amundsen)

Grunnforskning rettet mot basale økologiske mekanismer står
sentralt i prosjektet, men den praktiske relevansen er også stor,
særlig knyttet til forvaltningen av innsjøbestander av ørret og

røye og ikke minst i tilknytning til parasittproblemene som ofte
forekommer i slike bestander.
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Fjellrev, storkobbe og
mygg i Yamal, Russland

Forskere fra AMB har for 6. år på rad
deltatt på feltarbeid på Erkuta tundraen i
Yamal, Russland. Dette i samarbeid med
forskere fra den økologiske stasjonen
til Institutt for plante- og dyreøkologi i
Ural division, RAS, Labytnangi. De fanget
smågnagere, talte skit fra hare, rype og
rein, samt vinterbol fra lemen, lette etter
rovfuglreir og undersøkte fjellrevehi. Etter 2010 har mengden smågnagere dalt
sakte, mens mengden avkom av fjellrev
er relativt høyt. Grunnet en tidlig og
varm sommer har mengden mygg vært
høy.
Som en overraskelse kunne man dessuten observere storkobbe som svømte
40 km fra havet opp til stranda foran
feltcampen, dette muliggjort av tidlig issmelting i Baidaratskaya Bay.
Automatisk kamera blir satt opp for å fotografere fjellrev (Foto: Ivan Fufatchev).
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Camp på Erkuta River

Storkobbe foran teltcampen

Foto: Ivan Fufatchev
Foto: Dorothee Ehrich
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Studier

Semesterstart høsten 2012
14. august ble høstens semester på BFE innledet med fantastisk solskinn, taler og musikalske innslag utenfor NFH-bygget. Fakultetet kan glede seg over 370 nye studenter
totalt, hvorav 21 har takket ja til studier ved
AMB (biologi, klima og miljø), 73 ved NFH
(fiskerifag, bioteknologi eller fiskehelse) og
hele 270 ved HHT (bedriftsøkonomi, ledelse,
innovasjon og marked, samfunnsøkonomi
eller økonomi og administrasjon). AMB har
i tillegg fått 17 nye masterstudenter fordelt
på de ulike forskningsgruppene.
Et stort kull av biologistudenter fra to fakulteter skal i år følge introduksjonskurset i biologi (BIO-1101) denne høsten. Noen av disse
ble ønsket velkommen til instituttet onsdag
15. august. De nye studentene deltok på et
informasjonsmøte på Naturfagsbygget før
de fikk en rask omvisning på de relevante
byggene og på campus.

Reinsdyr og høymuggel i skjønn harmoni (foto: Renathe Lohne)

Til slutt avsluttet vi med en god lunsj og
omvisning på AAB. Monica Sundset, som
er fagansvarlig i BIO-1101, fortalte her om
pågående prosjekter ved avdelingen, og
viste velvillig fram både reinsdyr og sel til
nysgjerrige studenter.
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Nyansatte høsten 2012
Ireen Vieweg er ansatt som PhD i
marin økotoksikologi fra august. Hennes PhD prosjekt vil være en del av
POLARISATION-prosjektet fra NFR, som har
som mål å studere de økologiske og fysiologiske karakteristikkene til antro-pogene
kontaminanter på polartorsk. Hun vil spesielt studere mulige endringer i lipidhomeostasen.

Ireen Vieweg

Jesper Kuhn

Eva B. Thorstad

Anders Karlsson

Jordan Nechev

Vieweg har sin bakgrunn som marinbiolog
fra Universitetet i Bremen. Diplomoppgaven
var et samarbeid med bl.a. Norsk polarinstitutt, og var et studie av miljøfaktorers
påvirkning på nivået av persistente organiske forurensninger på arktiske skjell på
Svalbard.
Eva B. Thorstad er ansatt som forsker ved
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
i Trondheim. Forskningsarbeidet omfatter fiskeøkologi, vandringer og atferd hos
fisk i sjøen og ferskvann, og effekter av
ulike menneskelige påvirkninger på fiske
bestander, som for eksempel kraftregulering, fiskeoppdrett, forurensning og beskatning. Mye av arbeidet omfatter laks, ørret,
ål og ørekyt, men også mange eksotiske
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 skearter gjennom internasjonalt samarfi
beid i europeiske og afrikanske land. Hun
har lang erfaring med bruk av telemetri
metoder, det vil si bruk av radiosendere og
akustiske sendere til å undersøke vandringer og atferd hos individuelle fisk. Hun er
medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og er leder for rådets sekretariat.
Thorstad har PhD fra Aalborg Universitet i
Danmark i 2006 om gytevandring hos laks
og effekter av ulike påvirkningsfaktorer.
Ved AMB blir hun tilknyttet ferskvanns
økologigruppa i 20 % stilling. Hun skal delta
i undervisning, veiledning av studenter og
prosjektsamarbeid med UiT-forskere.
Jesper Kuhn er ansatt som PhD i ferskvannsøkologigruppen fra 1. september.
Her skal han jobbe på det nye foodweb
prosjektet som har fått midler fra NFR Forsk
ningsløftet. Kuhn er fra Danmark og har
tatt sin mastergrad innen akvatisk biologi
ved Universitetet i København. Her så han
på sammensetningen av faunaen i strømmer fra isbreer ved ekvator. Han har også
jobbet med interaksjoner mellom bentiske
makroevertebrater og fiskepopulasjoner,

samt parasittinfeksjoner i regnbueørret. Ved
AMB vil disse erfaringene være verdifulle nå
som han skal jobbe med parasittinfeksjoner i stingsild, røye og ørret, samt bentiske
evertebrater.
Anders Karlsson er ansatt som Post Doc fra
1. juli. Karlsson har utdanningen sin fra UMB
på Ås, hvor han også tok en doktorgrad
innen oppdrettsrelatert respirasjonsfysiologi hos torsk. Etter doktorgraden har han
jobbet som forsker i fiskeernæring ved
Aquaculture Protein Center på UMB. På
AMB skal Karlsson jobbe med respirasjons-,
arbeids- og stressfysiologi hos trålfanget
fisk, hovedsakelig torsk.
Hans Arne Solvang er nå ansatt i fast stilling som forskningstekniker ved AAB. Han
inngår i den tekniske stab (3 personer) som
har ansvar for stell og røkt av forsøksdyr
(rein, moskus, ryper, sel, ærfugl), drift/vedlikehold og reparasjoner av bygningsmasser og teknisk/maskinelt utstyr, samt å yte
assistanse til forskere i forbindelse med forsøk ved forsøksdyranlegget på AAB-bygget,
AMB.

Jordan Nechev kommer fra Bulgaria
og har en mastergrad i biologi og PhD i
organisk kjemi. Han begynner i stilling som
postdoktor i marin økotoksikologi den 22.
august. Han er knyttet til forskningsgruppen
arktisk marin system-økologi og tilsatt for 2
år. Prosjektet er finansiert av NFR og heter
POLARISATION. Ved AMB vil Nechev se på
effekten av polycycliske aromatiske hydro
karboner (PAH) fra dietten til polartorsk,
hvordan PAH akkumulerer i ulike vev og
kan føre til endringer i lipid-metabolismen
til fisken. Første delen av hans forskning vil
utføres i Ny-Ålesund, Svalbard.
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Disputaser 2012
Janina Fuss
Disputas: 11.05.12
Tittelen på avhandlingen: «Plant regulatory
networks: RNA binding proteins as mediator
of communication between DNA containing
compartments»
Veiledere: Professor Kirsten Krause (AMB) og
professor Karsten Fischer (AMB)
Bernd Ketelsen
Disputas: 15.05.12
Tittel på avhandlingen: «Characterization of a
Cytokinin Response Factor in Arabidopsis thaliana»
Veiledere: Professor Kirsten Krause (AMB) og
professor Karsten Fischer (AMB)
Anette Wold
Disputas: 23.05.12
Tittel på avhandlingen: «Calanus glacialis – the
role of lipids in the life cycle and for the Arctic
pelagic food web»
Veiledere: Professor Stig Falk-Petersen (AMB),
professor Marit Reigstad (AMB) og forsker
Haakon Hop (Norsk Polarinstitutt)

Siv Huseby
Disputas: 18.06.12
Tittel på avhandlingen: «Metabolic finger
printing applied in diatom taxonomy»
Veileder: Professor Hans Christian Eilertsen
(AMB)

Anna Siwertsson
Disputas: 24.08.12
Tittel på avhandlingen: «Diversity along a speciation continuum – Ecology and morphology
of northern European whitefish (Coregonus
lavaretus)»
Veiledere: Professor Rune Knudsen (AMB, professor Per-Arne Amundsen (AMB) og professor
Colin Adams (University of Glasgow))

Se årets Publikasjoner 2012

