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Til alle ved AMB
Et nytt år og vårsemesteret er godt i gang både
for forskning og undervisning. I Tromsø starter
året brått med mye aktivitet. Januar er en hektisk
måned med filmfestival, N
 ordlysfestival og ikke
minst Arctic F
 rontiers. Årets Arctic Frontiers konferanse var imponerende med stor deltakelse fra
politikk, næringsliv, industri og forskning. Mange
ansatte og studenter ved AMB deltok og ga viktige
faglige bidrag til konferansen - tusen takk for flott
innsats! Dette bidro også til en sterk internasjonal
profilering av marin biologi i A
 rktiske områder
spesielt fra Paul Wassmann, som ga 8 intervjuer til
verdenspressen.
Arktisk marin systemøkologi er derfor viet ekstra
oppmerksomhet i denne utgaven av nyhetsbrevet.
En del av deres omfattende forskning kan du lese

om under titlene; « Mørkets hemmeligheter» fra
Jørgen Berge og «CONFLUX- karboneksport i
havet» fra Marit Reigstad.
En spennende og viktig del av Arctic Frontiers er
Young Scientist Forum, en workshop for stipendia
ter som Ingrid Wiedmann skriver om.
Mange ansatte ved instituttet var aktive på
søknadsfronten i 2012, og noen var heldige og fikk
innvilget nye prosjekter innen økotoksikologi og
laksens vandring. Nye søknadsmuligheter kommer,
og jeg håper flere prosjekter får støtte i 2013. Dette
blir også et viktig år for store satsninger som KOAT
(Klimaøkologisk Observatoriesystem for Arktisk
Tundra) og SAK prosjektet; Arven etter Nansen.

Vi arbeider kontinuerlig med rekruttering og deltar
på utdanningsmesser, har skolebesøk og rekrut
teringstokt. Disse aktivitetene fortsetter i 2013 og
utvides ytterligere for å nå nye studenter.
Instituttet styrkes med flere nyansatte både i viten
skapelig og teknisk stab, og de sist a nkomne er
presentert i denne utgaven.
Så satser vi på at det strålende skiføret kommer på
plass igjen til påske!

Hilsen Mette M. Svenning
Instituttleder
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Mørkets hemmeligheter
Tekst: Professor Jørgen Berge (UiT og UNIS)
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Illustrasjon av lysforhold i Rijpfjorden (81°N), Kongsfjorden (79°N) og Tromsø (70°N) i midten av januar i år.
Alle bildene er tatt rundt kl 12 lokal tid og viser baugen på FF Helmer Hanssen. Bildene er tatt med to dagers mellomrom.

NATTENS MULM OG MØRKE?
I januar de to siste årene har forskere fra UiT og Arctos dratt på tokt nord for
Svalbard for å gjøre marinbiologiske studier i polarnatten.
Toktet i 2012 var faktisk første gangen et norsk forskningsskip var inne i polhavet i den mørkeste delen av polarnatten, og vi gjorde en rekke spennende og
nye oppdagelser når det gjelder biologisk aktivitet og prosesser i overflaten,
vannsøylen og på havbunnen. Men hvorfor dra opp til Svalbard for å gjøre
undersøkelser i polarnatten når det også er polarnatt i Tromsø? Svaret på dette
er meget enkelt, men begrunnet i et faktum man sjelden forbinder med polarnatt: Lys. Eller for å være helt presis, fravær av mørke.
Mørket i Tromsø på 70°N er mye mindre mørkt enn langs kysten nord for
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Svalbard. Bildene illustrerer denne forskjellen, da alle er tatt midt på dagen på
tre forskjellige breddegrader under årets tokt. Lyset i polarnatten på Tromsøs
breddegrader er tilstrekkelig intenst til at dyr i havet kan styre sine fysiologiske
prosesser og adferd i henhold til en klar natt-dag rytme. På Svalbard, derimot,
hvor polarnatten nord av Rijpfjorden fremstår som et totalt mørke for oss
mennesker, fortoner fjorden seg som et unikt og spennende felt-laboratorium
for oss som er over gjennomsnitt interessert i prosesser i polarnatten. Fravær
av lys midt på dagen gjør at de dyrene som lever der ikke kan styre prosesser
i henhold til en dag-natt rytme, noe som igjen betyr at eventuelle døgnrytmer
nødvendigvis må være styrt av en indre biologisk klokke. Polarnatten er rett
og slett så mørk at både nordlys og måneskinn blir de viktigste lyskildene, noe
som igjen åpner opp for mange meget spennende spørsmål og muligheter.
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DØGNMIGRASJONER
Toktene har generelt gitt oss ny viten som i veldig
stor grad motbeviser den generelle antakelsen om at
det meste av livet i havet går inn i en slags form for
dvale når lyset forsvinner.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og undertegnende fikk i samarbeid med UiT i 2012 tildelt et
stort prosjekt for å studere nettopp dette, og for tiden
jobber det 3 doktorgradsstudenter og en postdoc
med disse spørsmålene. Tre av disse var med oss
ut på toktet i januar, og alle fire er for tiden dypt
begravet i et krevende etterarbeid og analyser av de
prøvene vi tok med oss hjem. En av de tingene vi
allerede har funnet ut, er at forskjellige dyr reagerer
forskjellige på lys i mørket. Noen dyr, slik som krill
tiltrekkes av lys, og vil sannsynligvis bevege seg mot
lyset i polarnatten. Andre dyr, slik som ishavsåte og
alkekonger, ser ut til å trives best i mørket, og vil aktivt svømme vekk fra lyset. For ishavsåta virker dette
logisk, da den i størst mulig grad vil unngå å bli sett
(og spist) av andre, og i liten grad er avhengig av sitt
eget syn for å finne mat. For en fugl som alkekongen,
derimot, er det sannsynlig at både morild i vannet
og døgnmigrasjon av dyreplankton spiller en viktig
rolle. Men hvordan disse faktorene henger sammen,
og hvordan de er knyttet til for eksempel nordlys og
måneskinn er det for tidlig å si noe om. Men vi både
håper og tror at vi i tiden som kommer vil ha mye
spennende å rapportere om!

I året som fulgte etter det første toktet ble det publisert flere spennende vitenskapelige artikler, og vi jobber for tiden med en spesialnummer av tidsskriftet
Polar Biology der mesteparten av resultatene fra dette
toktet vil bli publisert. Men ett av de virkelig store og
spennende prosjektene vi jobber med, er de såkalte
døgnmigrasjonene av dyreplankton. Dette er et fenomen som vi kjenner fra alle verdens hav, der organismer svømmer ned i mørket på store dyp om dagen
for å gjemme seg for rovdyr, for deretter å vandre
opp om natten i ly av mørket for selv å spise i de mer
næringsrike øvre vannmassene. På Svalbard viser det
seg at denne døgnmigrasjonen av dyreplankton (for
eksempel ishavsåte og krill) ikke bare fortsetter selv i
den mørkeste perioden av polarnatten, den er alltid
sentrert rundt klokken 12 (ned) og 24 (opp).
Hvordan klarer organismene i havet å tilpasse sin
aktivitet til et solur som ikke vises, og hvorfor gjør de
det? Og ikke minst, kan nordlys eller måneskinn spille
en rolle i dette spillet?

Krill tiltrukket av en dykkerlykt i polarnatten. Foto: G.Johnsen (NTNU)
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Impressions from Arctic Frontiers and the Young Scientist Forum PhD workshop
Tekst: Stipendiat Ingrid Wiedmann

Workshopen Young Scientist Forum (YSF, Bio-8515) gikk av stabelen 20.- 30.
januar i forbindelse med konferansen Arctic Frontiers. Den var organisert av
forskernettverket ARCTOS, High North Academy og APECS, og 24 stipendiater fra 11 forskjellige land deltok. Mange deltok for første gang på en større
konferanse, men det betydde
ikke at de bare satt stille på
bakerste rad. Mens noen
presenterte poster eller holdt
foredrag under konferansen,
så stilte andre som Chair, og
under kveldsprogrammet i
byen blandet de seg med de
mer etablerte konferanse
deltakerne. Det var en flott
måte å oppleve sin første konferanse på, når man kunne dele
alle de nye inntrykkene med
andre unge forskere.

I fire forskjellige grupper konkurrerte de om (virtuelle) 20 mill. NOK som
ble skrevet ut av det virtuelle ARCTOS forskningsrådet. Innen bare fire dager
måtte hver gruppe finne på et prosjekt som matchet utlysningsteksten og både
inneholdt en link til Norge og kombinerte et sosialvitenskapelig og naturvitenskapelig aspekt.
Kurset hadde ikke bare faglig
innhold, men inkluderte også
et besøk i galleri Espolin og
Lofotakvariet. Selv om dagene
ble lange og veldig intensive,
var alle kursdeltakerne svært
fornøyde.

Hjertelig takk til kurs
mentorene Jørgen Berge
(AMB), Elina H
 altunen
(AMB), Michael Greenacre
(AkvaPlan/Universitat Pompeu
Mens Arctic Frontiers tok slutt
Fabra Barcelona), Gloudina
for de fleste forskerne etter fem
Greenacre (Fundación Fauna
tettpakkete dager, så hadde YSF
de la Amazonía), Rasmus
Deltakere på Young Scientist Forum januar 2013. Foto: Miriam Marquardt (UNIS)
da akkurat nådd halvveis i proBertelsen (Aalborg U
 niversity)
grammet. Etter konferansen startet workshop del II, et kurs i søknadsskriving.
og organisatoren Daniel V
 ogedes (ARCTOS sekretær) for flotte dager – og vi
Den foregikk både på Framsenteret, på hurtigruta og i Svolvær. De unge forhåper veldig at kurset blir også gjennomført de neste årene.
skerne fikk en god del teoretisk input fra kursorganisatorene. Blant annet stilte
Jørgen Berge med et foredrag om «dos and don’ts» ved søknadsskriving, Elina
Interessert i flere detaljer om kurset? Les her: ysf.arcticfrontiers.com/blog/
Haltunen fortalte om populærvitenskaping formidling og tidsmanagement, og
Michael Greenacre ga tips om hvordan man kunne framstille dataene sine på
mer spennende måter. Men stipendiatene måtte også være aktive selv:
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Prosjekt CONFLUX avsluttet: Bedre forståelse av karboneksport i havet
Tekst: Professor Marit Reigstad

Tromsø Forskningsstiftelse bevilget i 2009 5.4 mill kroner til et treårig prosjekt
for å utvikle kunnskap om hva som regulerer sedimenteringsprosessen i havet.
Det vil si hvor mye av algeveksten i den øvre lysrike delen av vannsøylen som
synker ned til bunndyrene. Prosjektet Fate of organic material in the ocean:
CONtrolling mechanisms in
vertical FLUX regulation fikk
kortnavnet CONFLUX, inspi
rert av den faglige kjernen som
er kontroll av vertikal fluks.

de øvre vannlagene hvor algene har lys nok til å vokse. I følge modellstudier
gir denne forskjellen i lagdelingen det sørlige Barentshavet dobbelt så stor årlig
primærproduksjon som det nordlige Barentshavet. Det er også her de største
fiskeriene foregår.

Klimaendringer kan påvirke
lagdelingen både nord og sør
i Barentshavet. Derfor er det
viktig at vi forstår og kvantifiserer disse småskalaprosessene
Sedimenteringsgruppen, som
godt. Denne kunnskapen er
nå er en del av forskningsgrupviktig for å forstå hvordan endpen Arktisk marin systemringer i de fysiske forholdene
økologi, utviklet dette som et
påvirker økosystemet gjennom
nysgjerrighetsdrevet prosjekt,
næringstilførsel, produksjon,
for å forstå hvordan de fysiske
energitransport og fordelingen
miljøforholdene og de minste
av energi mellom vannsøylen
organismene i vannsøylen
og havbunnen.
påvirker mengden og kvaliteten
Gjennom tokt til Barentshavet
på det som synker ut.
har vi kvantifisert hvordan
styrken på lagdelingen kan
Figuren representerer karaktevære i de ulike områdene,
ristiske trekk ved hydrografien
hvordan vind og turbulens
Figur som viser hypotesen om hvordan utsynking av organisk karbon (hvit pil) formes ned gjennom vannmassene av algevekst som produserer
biomasse, turbulens, bakterienedbrytning, nedbrytning fra andre mikroroganismer og små hoppekreps, samt av større hoppekreps som rauåte
i Barentshavet. Det nordlige
henger sammen, og hvordan
(Calanus spp.).
Barentshavet vises til venstre,
lagdeling og turbulens påvirker
hvor lagdelingen i vannet er sterk på grunn av issmelting om våren. Da klarer
næringssaltfordelingen over og under sprangsjiktet mellom vannlagene. Vi
ikke vinden å blande vannmassene slik at de lysrike delene av vannsøylen
har kvantifisert hvordan dette påvirker opptaket av næringssalter, produksjon
får påfyll av næringsstoffer fra dypet gjennom sommeren. Det sørlige Baog sammensetning av alger og dyreplankton, samt hvor mye som synker ut og
rentshavet er vist til høyre, her er lagdelingen svakere fordi den er regulert av
ned til havbunnen. Mye turbulens ga økt produksjon og eksport av karbon.
oppvarming fra luften (ikke issmelting), og korte perioder med vind gjennom
våren og sommeren bidrar til at næringsrikt dypvann blandes opp og gjødsler
Ny teknologi og målinger seks ganger i døgnet viste at fordelingen av store og
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små dyreplankton gjennom hele vannsøylen var mye mer dynamisk enn ventet. På grunn av lyse sommernetter og en kort vekstperiode har det vært antatt
at det var lite å hente på vertikalvandring om sommeren (gjemme seg for
predatorer om dagen, spise om natten). Man har trodd at organismene heller
prøvde å utnytte tiden med mye mat til å spise i de øvre vannlagene hele døgnet, men dette ser ikke ut til å stemme for mange. Også mengdene av små arter
og stadier av dyreplankton og larvestadier av bunndyr ble godt dokumentert
gjennom å kombinere ulike redskap under innsamling. Disse små organ
ismene er ofte oversett, men har stor betydning for energiomsetningen i
næringsnettet, og gjør også transportveien av energi til høyere trofiske nivå
mer kronglete og ineffektiv.
For å forstå hvordan dyreplankton regulerer vertikal fluks gjennom både å
beite på små alger, samt produsere større planktonekskrementer (fekalier) som
synker raskt, ble det kjørt flere eksperimenter. Der fant vi at rauåta (Calanus
spp.), som er en av de viktigste dyreplanktonartene og bidragsyterne til både
beiting og synkende fekalier, spiller en svært viktig rolle for å redusere karbon
eksporten fra de øvre vannlagene gjennom å ødelegge de store synkende
fekaliene. Det skjer når de filtrerer ut algepartikler fra vannet, og samtidig river
opp fekalier som passerer.
Fragmentene synker saktere og brytes lettere ned av bakterier og encellede dyreplankton. Slik holdes organisk materiale som inneholder nitrogen og fosfor
tilbake i vannsøylen, og rauåta «gjødsler sin egen mat» når det er lite næringssalter i vannet.

CONFLUX teamet på tokt med FF Helmer Hansen til Barentshavet, juni 2011. Foto: Helmer Hanssen

Gjennom CONFLUX har mange midlertidig ansatte forskere i forskningsgruppen hatt et felles prosjekt som både har fungert som faglig fokus og inspirasjon, men som også har vært en viktig karrierebygger og bidratt til at mange
har tatt et langt steg videre.
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Nye prosjekter
JASMINE NAHRGANG (AMB) OG IGOR BAKHMET (THE KARELIAN
RESEARCH CENTRE): Combined effects Of Petroleum and the Environment in
bivalves from the Norwegian-Russian Arctic (COOPENOR)
COOPENOR ligger under NORRUSS programmet og er finansiert av både NFR og the
Russian Federation for Basic Research. Prosjektperioden er 3 år og totalbudsjettet på ca 12
millioner norske kroner. Prosjektet ledes av Dr. Jasmine Nahrgang sammen med russiske Dr.
Igor Bakhmet. Hensikten med prosjektet er å studere effektene av kontaminanter og miljø
variabilitet i det norske og russiske Arktis. Det overordnede målet er ny kunnskap som vil
kunne fremme implementeringen av sammenlignbare metoder for miljøovervåkning i norske
og russiske sektorer gjennom å bruke to velkjente bentiske indikatorarter, nemlig blåskjell og
haneskjell.
Prosjektet skal
• Karakterisere den grunnleggende biologien og økologien til disse nøkkelartene i ulike
områder av Arktis.
• Avgjøre sensitiviteten for forurensning kombinert med stressfaktorer fra klima og
miljø i Barentshavområdet.
• Danne en metodisk verktøykasse som kan benyttes direkte i miljøforvaltning i det
norske og russiske Arktis og som kan inkluderes i de årlige ICES guideline reports.
• Utdanne unge forskere i fundamental og anvendt moderne økologi og økotoksikologi i
nord.
Les mer på site.uit.no/coopenor

ANITA EVENSETH (AKVAPLAN NIVA) OG EVEN JØRGENSEN (AMB): Is the
cocktail effect of environmental pollutants a threat for arctic fish populations?
Bakgrunnen for dette NFR-prosjektet (Miljø 2015) er de store forskjellene en finner i nivået
av lipofile, organiske miljøgifter (bl.a. PCB) mellom bestander av røye (Salvelinus alpinus) på
Bjørnøya. Nivået av slike stoffer hos en av b
 estandene (i Ellasjøen) er på høyde med det en finner hos isbjørn. Forutgående eksperimentelle studier på røye (i all vesentlig grad gjennomført
av J ørgensen) har vist at nivåer som en finner hos røye fra Ellasjøen gir e ffekter på fysiologiske
reguleringsmekanismer og immunforsvar. Situasjonene på Bjørnøya er et glimrende utgangspunkt for å studere om miljøgifter gir e ffekter i ville bestander. Det skal gjennomføres omfattende studier både på Bjørnøya og ved Havbruksstasjonen i Kårvik.
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Disse kan deles inn i 3 hovedgrupper:
• Eksperimentelle studier i Kårvik vil bli gjennomført ved å ekstrahere villfiskens cocktail
av miljøgifter for så å bruke denne til å studere doserelaterte effekter på vevsspesifikke
effekt endepunkter.
• Gjennomføre transkriptomikkstudier på to bestander av røye på Bjørnøya, en med
lav miljøgiftbelastning (Laksvatn) og en med høy (Ellasjøen), for å avklare om det er
forskjeller mellom disse fiskene på transkripsjonsnivå (mRNA) som kan knyttes til
miljøgiftbelastning.
• Sammenligne røye fra de to vassdragene nevnt i pkt. 2 med hensyn til fekunditet, egg
og yngelkvalitet, endokrin respons på stressbelastning samt immunkompetanse.

AUDUN RIKARDSEN (AMB): Kartlegging av laksens vandringer i havet (Salmotrack 2013-2016)
Laks er en økonomisk viktig art, men på verdensbasis har mange ville laksebestander gått kraftig tilbake de senere årene. Laks fødes og formerer seg (gyter) i ferskvann, hvor den vanligvis
lever i 2-5 år i elva, før den vandrer første gang til havet. Her oppholder den seg vanligvis i 1-4
år før den vandrer tilbake for å gyte første gang. Om den overlever gytingen kan den vandre
en eller flere ganger til havet, og så komme tilbake til elva for å gyte igjen. Det er i sjøen at
laksen gjennomfører den viktigste vekstfasen i livet sitt og kan øke vekten sin opptil hele tusen
ganger. Likevel er denne fasen den minst forståtte delen av laksens liv. Kartlegging av laksens
oppholdssteder og vandringsruter over tid og områder er derfor viktig for å forstå hvordan
havet påvirker laks fra ulike vassdrag.
Ny teknologi har gjort det mulig å feste et såkalt satellittmerke på ryggen til laksen som for
første gang gjør det mulig å følge laksen på sin vandring i det store Atlanterhavet. Ved å
utnytte allerede innsamlede data fra et nylig avsluttet stort prosjekt, samt innsamling av nye
data, skal flere nasjonale og internasjonale forskere nå samarbeide om å kartlegge og lage
modeller av vandringene til laksen i havet. Vi vil også kartlegge hvordan og hvorfor laksen
dykker opp og ned i vannsøylen, hvilke områder i havet flest laks dør, samt hvem som spiser
dem. Videre vil vi forsøke å se om det er noen sammenheng mellom vekst og overlevelse hos
laks og ungeoverlevelse i sjøfuglkolonier, siden laks og enkelte sjøfugler ofte spiser de samme
byttedyrene i havet (sild- og loddeyngel).
Prosjektet vil kunne bidra til å bedre forstå hvorfor antallet laks som kommer tilbake fra havet
varierer kraftig mellom ulike år og områder, og dermed også potensielt bidra til bedre prognoser på hvor mange laks som kommer tilbake. Slike data vil også være viktig for å beregne hvor
mye laks vi kan fiske og dermed også forvalte laksen bedre.
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Siste nytt fra rekrutteringsfronten
Tekst: Renathe Lohne

«Kommer dere helt i fra Tromsø?» spurte ei forundret og smilende jente
på messa i Lillestrøm. UiT deltok i år på «Ta utdanning» i Lillestrøm, en av
Norges største utdanningsmesser med ca. 16.000 besøkende over tre dager.
Det ble svart på spørsmål fra elever, holdt presentasjon om UiT, delt ut studie
kataloger og biologibrosjyrer
til interesserte elever. Et lite
antall av elevene viste interesse
for biologi, og de var spesielt
nysgjerrig på biologistudiene i
Tromsø på grunn av fokuset på
klima og miljø.

Henriksen fortalte om biologistudiet. Henriksen har også holdt presentasjon for Nordkapp videregående skole, hvor han har gitt en smakebit på hva
biologistudiene innebærer, hvordan det er å være student på UiT og litt om
hans egne erfaringer fra studieutveksling og biologirelatert sommerjobb.
UiT deltar ikke bare på de store
messene, men er også synlig
på mindre messer, samt reiser
rundt på skolebesøk. Blant
annet har Finnmark, MidtTroms og Helgelandskysten
vært besøkt for å forsøke å
vekke elevers interesse for
Tromsø og UiT.

Like etter ble utdanningsmessa
i Tromsø arrangert. Nytt av
året var at alle fakultetene
skulle delta på årets stand.
Det årlige rekrutteringstoktet
AMB fikk den gylne mulighet
med R/V Johan Ruud kaster
til å delta med både forskere
loss 11. – 15. mars. «Biologi 2»
og studenter som hadde med
elever fra Tromsdalen videre
seg biologiske gjenstander som
gående skole, Frisvold
de forsker på. I tillegg ble det
Privatgymnas, Nordkjosbotn
arrangert en felles konkurranse
videregående skole og Heggen
Kristoffer Jansen fra Kongsbakken vgs vant konkurransen vår på Utdanningsmessa i Tromsø. Foto: Renathe Lohne
med NT-fakultetet hvor elevvideregående skole er med på
ene skulle svare på spørsmål relatert til utstillingen på standen vår, og det var
ferden i år. Dette toktet er svært populært og det kommer inn mange positive
stor oppstandelse rundt gjenstanden for ett av spørsmålene, nemlig et penistilbakemeldinger fra faglærerne om at skolene veldig gjerne vil delta på toktet
bein fra sel. 25 elever deltok og premien var hundesledetur for to på Villmarkog at de gleder seg masse til å være med på dette. I samme tidsrom får vi besøk
senteret. Den heldige vinneren ble Kristoffer Jansen (17 år) ved Kongsbakken
av en biologiklasse fra Sortland. De skal kjøre elektroforeseforsøk på Naturvideregående skole. Til tross for sin unge alder hadde Kristoffer allerede visst
fagbygget, få omvisning på Arktisk biologibygget og «Det røde rom», i tillegg
i flere år at han ønsket å studere romfysikk. Det ble også holdt presentasjon av
til studentpresentasjon av de marine studiene og presentasjon av ferskvanns
studiet sammen med NT-fakultetet, hvor Monica A. Sundset og student Eirik
aktiviteter ved AMB.
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Nye ansatte/stillinger
Ines Heiland

er ansatt som førsteamanuensis i molekylær bioinformatikk ved AMB. Hun er tilknyttet gruppen
Mikromiljø og molekylærbiologi og har faglige interesser mot flere forskningsgrupper ved instituttet. Ines
kommer fra Tyskland, og har en master i biokjemi og
en doktorgrad i naturvitenskap, begge fra Free University of Berlin. Heiland har hatt Post doc posisjoner
innen e ksperimentell cellebiologi, proteinkjemi, bioinformatikk og modellering av metabolske pathwayer
fra Ruhr-University Bochum og Friedrich Schiller University i Jena. Tidligere
jobbet Heiland hovedsakelig eksperimentelt, og alle prosjektene var relatert til
proteinrensing og karakterisering med blant annet massespektriometri. I dag
jobber hun bare med bioinformatiske metoder, og forskningsfokuset hennes er
modellering av metabolske pathwayer. Hun er i nvolvert i to prosjekter, hvorav
ett dreier seg om døgnregulering av metabolske pathwayer i nåde planter og dyr.
Det andre prosjektet dreier seg om NAD-metabolismens rolle i både friske og
syke individer, inkludert ved kreft. Begge prosjektene er i samarbeid med forskningsgrupper både i Norge og Tyskland.

Signe Aaboe

kommer fra Danmark. Hun har en master i fysikkgeofysik fra Københavns Universitet og en doktorgrad
i fysisk oseanografi fra Universitet i Bergen/Norsk
Polarinstitutt. Tidligere har hun jobbet ved Norsk
Polarinstitutt, hvor hennes forskningsarbeid fokuserte
på havsirkulasjonen i det Arktiske - og de Nordiske
hav og hvordan havstrømmene styres av havbunnen (topografien). Hun er nå ansatt som forsker ved
Meteorologisk Institutt i avdelingen Hav og Is, hvor
hennes arbeid omfatter bruk av fjernmålingsdata for å gi informasjon om sjøisen
- globalt og på daglig basis. Spesielt fokuserer hun på kartlegging av iskanten,
iskonsentrasjonen og istypen. På AMB er hun ansatt i en 20 % stilling som førsteamanuensis, hvor hun blant annet skal undervise i fysisk oseanografi.
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Camilla Svensen

er ansatt som førsteamanuensis i zooplanktonøkologi ved AMB. Hun har tidligere
deltatt på flere internasjonale forskningsprosjekter, og har bred bakgrunn innen
dette fagfeltet. Hennes forskning omhandler skjebnen til primær-produksjonen
i havet, både gjennom sedimentering av organisk materiale og kanalisering av
energi oppover i næringsnettet. Hun har et spesielt fokus på ulike funksjonelle
grupper av marint zooplankton og deres evne til å påvirke den biologiske karbonpumpen gjennom beiting og gjennom produksjon, modifikasjon og retensjon av
synkende partikler. Hennes forskning omhandler også små og mindre kjente taxa
av zooplankton og deres rolle i arktiske næringsnett. Camilla arbeider både i felt
og eksperimentelt, og tilhører forskningsgruppen Arktisk marin systemøkologi. Hun har nylig fått stipend
fra Fulbright Arctic Chair Award og skal i 2013/2014 tilbringe ca 8 måneder ved Scripps Institution of Oceanology i San Diego, USA. Der skal hun samarbeide med Dr. Maria Vernet om et forskningsprosjekt som
fokuserer på rollen til marine dyreplankton i mikrobielle næringsnett, og undersøke hvorvidt dyreplankton
kan være en viktig kilde til oppløst organisk karbon (DOC) i havet. Prosjektet tilknyttet Arctic Chair har
også en undervisnings- og formidlingskomponent i tillegg til forskningsprosjektet.

Mario Acquarone

er ansatt som Post doc i forskningsgruppen Arktiske dyrs fysiologi. Han er
født i Italia og har tatt mastergraden i biofysikk på Universitetet i Milano.
Etter videreutdanning i GIS, Remote Sensing og digital bildebehandling på
Københavns Universitet han har jobbet med telling, satellittsporing av horisontale og vertikale bevegelser av sjøpattedyr og fugler og bruk av lokal viten
hos Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø, og G
 rønlands
Naturinstitut. Han fikk tildelt PhD graden i dyreernæring fra Den Kgl.
Veterinær og Landbohøjskole i Danmark med et arbeid om hvalross energetikk
og økofysiologi. Mario kom til Tromsø for 6 år siden og har vært vitenskapelig
sekretær hos NAMMCO, den Nordatlantiske Sjøpattedyrkommisjon. Han har også mangeårig erfaring
med ekspedisjoner i polarstrøk i Arktis og Antarktis, og sammen med sin far har han i 2012 organisert og
utført den første Italienske seilas igjennom Nordvestpassasjen. På AMB skal han undersøke effektiviteten
av turbinatstrukturene hos rein og sel og delta i undervisning i flere fag.
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Nye ansatte/stillinger
Karin Strand Johannessen

Richard Ingebrigtsen

Emma Källgren

Marianne Simonsen

er ansatt som overingeniør ved AMB. 60 % av stillingen
er tilknyttet forskningsgruppen Ferskvannsøkologi, og i
tillegg er hun blant annet k urssalsansvarlig ved instituttet. Karin har master i ferskvannsøkologi fra UiT, og
har i tillegg tatt praktisk pedagogisk utdanning. Hun
har jobbet som museums-lærer ved Tromsø museum og
vikariert som tekniker ved AMB. Hun kommer nå fra ei
stilling som lektor ved Frisvold privatgymnas, hvor hun
har undervist i naturfag og biologi.

kommer fra Sverige. Hun har sin b
 achelor fra James
Cook University i Australia og er nylig ferdig med sin
master i m
 arin økologi ved AMB. Ved AMB kommer
hun til å jobbe som avdelingsingeniør på forskningsgruppen Arktisk marin systemøkologi med fisk, kongekrabbe og benthos.

Helena Kling Michelsen

er ansatt som stipendiat ved AMB på forskningsgruppen
Arktisk marin systemøkologi. Hun har både bachelor
og master fra UiT, hvor hun skrev om kongekrabbens
diettpreferanser. Etter fullført master jobbet hun i
Astafjordprosjektet hvor hun kartla naturtyper og
biotyper på havbunnen for komplett havbunnskartlegging i Sør-Troms. I sitt nye prosjekt ved AMB skal
hun jobbe med kongekrabbelarvers diett og spredning
iP
 orsangerfjorden, samt meroplanktons rolle i den
pelagisk-bentiske koblingen og som pelagiske beitere.

er ansatt som stipendiat ved AMB på forskningsgruppen Marin plankton. Mens
han gikk på videregående og i tiden før universitetsstudier jobbet Richard innen
fiskeindustri som fisker på tråler, røkter på lakseoppdrett, sjauer på fiskebruk og
med lossing. Han har en mastergrad i marin økologi fra UiT med spesialisering
på mikroalger og bioprospektering. Han har jobbet på algelaben ved AMB ved
siden av studiene og etter endt mastergrad, frem til han de to siste årene har
jobbet på Marbio. I sitt doktorgradsprosjekt skal han jobbe med mikroalger
og trolig følge pipelinen fra isolering av mikroalger, massedyrkning, høsting,
ekstraksjon, fraksjonering og testing av ekstrakter i ulike assays, og til slutt data
behandling og tolkning. Stillingen er tilknyttet MabCent-SFI.
er ansatt som stipendiat ved AMB på forskningsgruppen Ferskvannsøkologi.
Her skal hun jobbe med evolusjonær økologi på røye, og spesielt se nærmere
på dypvanns-former av røye. Marianne har en bachelor i biologi og en master
i natur-forvaltning, begge fra UMB, Ås i Akershus. Etter endte studier har hun
jobbet med feltarbeid og d
 ataplotting for NINA i Trondheim. Feltarbeidet har
vært t errestrisk, og dreid seg om falske reir, smågnagere og vegetasjon. I tillegg
har hun jobbet ett år i Trondheimsregionens friluftsråd

Alejandro Salgado Flores

er ansatt som stipendiat ved AMB på forskningsgruppen Arktiske dyrs fysiologi. Han har en bachelor i biologi fra UAM og en master i mikrobiologi og
parasittologi fra UCM, begge Madrid, Spania. Ved AMB skal han jobbe med
mikrobiell fordøyelse, og forsøke å karakterisere mikrobiomet som finnes i vom
og blindtarm hos blant annet reinsdyr og svalbardrype foret med ulike dietter.
Dette spesielt med fokus på mikroorganismer som produserer metan. PCR og
DNA-sekvensering vil benyttes for å se om den mikrobiske sammensetningen
og diversiteten endres ved endret diett. I tillegg ønsker han å undersøke hvorvidt
metanproduksjon påvirkes av endringer i dietten.

Lena Seute og Anna Siwertsson har gått over i Post doc stillinger.
Dorothee Ehrich har blitt FRAM prosjektleder, mens Marit Reigstad er prosjektkoordinator for «Arven etter Nansen».
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