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Til alle ved AMB
Torsdag 6.juni fikk vi en fantastisk nyhet. Styret ved UiT
vedtok prosjektering av nybygg for biologiske fag! Det ble
samtidig vedtatt at geologi overtar hele Naturfagbygget.
Bedre samlokalisering av instituttet er en sak vi har jobbet
mye med helt siden AMB ble etablert, og Styret fulgte nå
opp sin beslutning fra 2009 om å samle biologimiljøene ved
UiT. Vi har tidligere vurdert muligheter for flytting av forskningsgrupper fra Naturfagbygget til Arktisk biologi bygget, men ikke funnet det hensiktsmessig å flytte enkelte og
fremdeles være lokalisert over tre bygg på campus. Nå kan
vi legge nye planer for flytting av alle forskningsgrupper og
administrasjon fra Naturfagbygget til et nytt bygg. Vi blir
mer samlet og kan dermed legge bedre til rette for et styrket
faglig institutt og en bedre utnyttelse av felles ressurser. I det
nye bygget skal også studentene ivaretas og ha arealer som
gir de en bedre tilhørighet til AMB.

Instituttets faglige aktivitet styrkes også ved at Senter for
Arktisk Veterinærmedisin (SAV) overføres til BFE og vi
får en campusenhet i biologi i Alta. En arbeidsgruppe legger fram et forslag til faglig organisering for SAV i slutten
av juni, og vi vil ta dette med videre når det nye bygget skal
planlegges.
Vårens og sommerens feltarbeid på land og i vann er godt i
gang for flere forskningsgrupper. I dette nyhetsbladet kan du
lese om vinterens ekspedisjon for forskning og utdanning til
Grønlandshavet. KOAT, Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra, som ledes fra AMB og som er en
ambisiøs og omfattende satsing forankret i biologi med sirkumpolart og tverrfaglig profil, er også presentert.
Vi har nettopp feiret alle våre masterstudenter som har full-

ført sine studier i 2012/2013. Vi arbeider kontinuerlig for
rekruttering av nye biologistudenter, og i vår hadde vi et
vellykket rekrutteringstokt med Johan Ruud. Det er veldig
gledelig å registrere at studenttallet øker både på Bachelor
og Master.
Vi er inne i en veldig spennende og aktiv tid for AMB. Jeg
takker dere alle for solid innsats i vårsemesteret og ønsker
dere en flott sommer! Jeg håper det blir mer enn en «Kort
sommar» som Helge Stangnes sier; En utålmodig sommar
stakk innom på besøk, og stansa et par daga med sol på ytre
strøk. Vi fortjener en lang, god og varm sommer!
Hilsen Mette M. Svenning
Instituttleder

Forskning
Forsknings- og undervisningsekspedisjon til kastefeltene for sel i Grønlandshavet
Tekst og foto: toktleder/kursleder professor Erling S. Nordøy

Det finnes omtrent ingen sikre observasjoner på at sel kan få tvillinger. Denne klappmysshunnen hadde i hvert fall enten adoptert en unge eller født tvillinger.
Begge bluebackene ammet med største selvfølgelighet samme mora og var i svært god kondisjon.

Hvert år i midten av mars kommer grønlandssel og klappmyss inn til drivisen
mellom Jan Mayen og Grønland, eller Vestisen, for å føde ungene sine. Dette innebærer en unik anledning for å studere disse artene nærmere. En liten
vitenskapelig kvote på sel gis hvert år fra Fiskeridirektoratet etter søknad. Den
15.mars i år forlot derfor FF «Helmer Hanssen» kaia i Tromsø med kurs for
Vestisen med 20 studenter på kurset Bio-2310, Arctic Biology, og fire forskere/
assistenter. Kurset har blitt svært populært blant utenlandske studenter og i
Nyheter fra AMB

år var det studenter fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Frankrike og
Italia, samt sju norske studenter, som deltok.
Hovedformålet med toktet var å gjennomføre forskningsprosjekt på hvordan
nyfødte klappmyss utvikler myoglobin-lagrene i muskulaturen, samt hvordan
klappmyssens hjerne er tilpasset langvarige dykk (opptil 60 min) med svært
lave oksygentensjoner. Videre ble det tatt prøver av klappmyssens nasale turJuni 2013
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I en av studentøvelsene veies kvit
ungen til grønlandsselen for å se
på hvor raskt vektøkningen foregår
under diing. Resultatene benyttes
senere i forskningen.

Alle deltagerne på toktet, inklusive 20 studenter på kurset Bio-2310, avfotografert på 72 grader nord i
Vestisen, FF Helmer Hanssen i bakgrunnen.

binatsystem for å undersøke denne strukturens betydning for vann- og temperaturregulering. Disse prosjektene utføres av PhD student Samuel Geiseler og
post doc Mario Acquarone, begge tilhørende forskningsgruppen Arktiske dyrs
fysiologi, og deltagere på toktet. Det ble også samlet inn vitenskapelige prøver
til en rekke eksterne prosjekter, bl.a. til Institutt for Arktisk Veterinærmedisin,
Tromsø, som undersøker forekomster av ulike virus og bakterier hos klappmyss. Et annet viktig formål med toktet var å gjennomføre feltkurset i Bio-2310.
Under oppholdet i drivisen gjennomføres en rekke praktiske øvelser der deltag
erne studerer klappmyssens og grønlandsselens fysiologiske tilpasninger til et
dykkende levevis, samt energetikk, fordøyelse, temperaturregulering og sanseNyheter fra AMB

Juni 2013

En kvitunge veier rundt 12 kg ved fødsel og oppnår en vekt ved avvenning på nærmere 35 kg etter 12 dagers
diing. Den hvite lanugopelsen er spesielt viktig som isolasjon mot kulde de første dagene av dieperioden før
spekket er bygget opp.

Hvordan selens hjerne tåler svært lave oksygentensjoner under langvarig dypdykk og hvordan selens intri
kate turbinatsystem i nesen er bygd opp, er eksempler på forskningsprosjekt under årets tokt til Vestisen.

fysiologi, for å nevne noen tema. Første stopp på overfarten til Vestisen var like
oppunder øya Jan Mayen der vi hentet opp en vanninnsamlingsenhet for Akvaplan NIVA som ble satt ut av FF «Helmer Hanssen» i 2012. Sjøsyke studenter får også her et kjærkomment avbrekk med det storslagne synet av bredekte
Beerenberg, verdens nordligste vulkan, samt myriader av sjøfugl i havet rundt.
Oppholdet denne gangen ble av noe lengre varighet, da en storstorm feide gjennom Vestisen, og selv i le av Jan Mayen opplevde vi noen spennende timer.

år gammel skruis mere spredt. Inntrykket var i år som i de senere år at det er
meget sparsomme forekomster av klappmyss i Vestisen og dette bekrefter telleresultatene fra Havforskningsinstituttet om en kraftig desimering av denne
bestanden. Grønlandsselen er derimot svært tallrik og FF «Helmer Hanssen»
gikk periodevis i drivis hvor vi hadde tusenvis av kastende grønlandssel rundt
oss. I løpet av toktets 20 dager ble det tatt prøver av til sammen 18 klappmyss,
hvorav sju var voksne hunndyr. Fire unge, men avvente klappmyss ble tatt med
til Tromsø for videre studier.

Seks døgn etter avgang fra Tromsø gikk vi inn i isen på 72 grader nord, og
etter noen timers leting dypere inn i drivisen fant vi de første klappmyssene,
hovedsaklig ett år gamle enslige klappmyss (kalles da gris), men også enkelte
spredte familier med klappmyss. De neste dagene ble været stadig bedre slik
at vi jevnt og trutt kunne fangste enkelte klappmyss til vitenskapelige formål
og samtidig gjennomføre de praktiske øvelsene for studentene. Tross klima
endringenes påvirkning, var isutbredelsen i år videre og lengre østover enn tidligere. Isforholdene var også gode, med mye fast og fin årsgammel is, samt flere
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Studentene som deltok var svært positive og arbeidsvillige og inntrykket var at
de fikk med seg masse ny kunnskap om selens fysiologi og ikke minst om miljøet og den generelle biologien til disse dyrene. Selv om det ikke ble noe isbjørn
på oss, gjorde gode studenter og forskere, et utmerket vær mot slutten, samt et
flott mannskap til at årets tokt til Vestisen ble meget vellykket!
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Forskning
KOAT – Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra
Tekst: Rolf A. Ims
Foto: Leif Einar Støvern og Rolf A. Ims

Disse fotografiene fra lav-arktisk busktundra på Varangerhalvøya illustrerer noen av temaene som vil bli
gjenstand for studier i KOAT: (1) Økologiske endringer som kan forsterke oppvarmingen av Arktis, (2) trus
ler mot arktisk biomangfold og (3) forvaltningstiltak som kan motvirke slike uønskede effekter. Høye vier
kratt er forventet å ekspandere på tundraen i et varmere klima. På senvinter og vår vil de mørke krattene
som stikker over snøoverflaten redusere albedoen (reflektert sollys) og absorbere varme. Mer kratt vil dermed
medvirke til øket oppvarming (tema 1). Arktiske arter som reproduserer i områder med kort tundravegeta
sjon, for eksempel snøugle, vil oppleve at hekkeområdene krymper i et varmere klima (tema 2). Beitende
reinsdyr kan redusere utstrekningen av kratt og dermed kan rasjonell beitedyrforvaltning potensielt hindre
gjengroingen av tundraen (tema 3).

Den arktiske tundraen er en av landjordas største natursystemer der den ligger
som et smalt belte mellom den nordlige skogen og de arktiske havområdene.
Med sine avsidesliggende arealer er tundraen ennå for en stor del uberørt villmark, med intakte økosystemer og unik biodiversitet av stor betydning vitenskapelig, kulturelt og samfunnsmessig. Allikevel er den arktiske tundraen et av
de steder på kloden som forventes å bli hardest rammet av den globale oppvarm
ingen. Raske klimaendringer vil kunne gi opphav til nye økosystemer med helt
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ukjente egenskaper, noe som gjør at vitenskapen ikke kan forutsi konsekvensene. Dette vil igjen hindre at samfunnet kan forberede effektive forvaltningstiltak og tilpasningsstrategier. I en slik situasjon er det nødvendig å etablere rob
uste observasjonssystemer som gir muligheter for å gjøre presis vitenskapelig
dokumentasjon av endringene på en slik måte at årsaks-virkningsrelasjoner blir
klarlagt. Til tross for dette behovet er vår nåværende observasjonskapasitet lav;
knapt noe sted i Arktis finnes langsiktige forskningsinitiativer som har som mål
å dokumentere og forstå klimaendringer i et helhetlig økosystemperspektiv.
Som et svar på denne mangelen har Framsenteret, med flere forskere fra AMB
i spissen, utviklet en omfattende plan for et Klimaøkologisk Observatorium for
Arktisk Tundra (KOAT). Planen har vært til «review» i Norges Forskningsråd
hvor et internasjonalt ekspertpanel har gitt planen den høyeste karakteren på
forskningsrådets karakterskala. De skrev bl.a. at: «KOAT will answer some critical questions that have a strong global value. The combination of an important
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topic and an original approach […] will make a world-class contribution in the
science of ecology».
Panelet hadde også noen konstruktive forslag til endringer og tillegg som er tatt
hensyn til i en revidert plan. Denne vil nå bli publisert som det første nummeret
av Framsenterets nye rapportserie.
KOAT: HVOR, HVA OG HVORDAN
KOAT skal implementeres på to lokaliteter i den norske delen av Arktis, på
Varangerhalvøya i lav-Arktis og på Svalbard i høy-Arktis. På sikt ønsker vi også
å inkludere lokaliteter i russisk Arktis. KOAT vil ha et utstrakt samarbeid med
danske forskere som arbeider på Grønland og canadiske forskere som arbeider
på stasjoner i arktisk Canada.
I tråd med myndighetenes mål om at Norge skal lede an i miljøforskningen i
nordområdene er også målet for KOAT er ambisiøst: Vi tar sikte på å etablere
verdens mest omfattende, forvaltningsrelevante og langsiktige forskningsinitiativ rettet mot tundraøkosystemer. Dette skal oppnås ved å ha en bred økosystemtilnærming med fokus på dynamikk og endringer i næringsnett («food
webs») og hvor både forskning og forvaltningstiltak er integrert.
Tundraens næringsnett har flere viktige funksjoner som blant annet inngår i
klimasystemet og som representerer viktige økosystemtjenester og nisjer for
særegent arktisk biomangfold. Gjennom klimaendringene blir disse viktige
funksjonene nå påvirket ved (1) «Arctic greening» der tundra med sparsom
og kortvokst vegetasjon vil gro igjen med busker og skog, (2) endret utbredelse
og mengde av arktiske nøkkelarter med kaskadeeffekter innen næringsnettet
og (3) utbrudd av nye «pest-arter» som ødelegger vegetasjon, gir sykdommer
og truer arktisk biomangfold. KOAT-planen har utviklet modeller og scenarier
som gir forutsigelser om slike endringer. Planen gir videre konkrete retningslinjer for hva som skal måles (tilstandsvariable), hvordan det skal måles (observaNyheter fra AMB

sjonsdesigner) og til slutt hvordan data skal analyseres (statistisk modellering).
KOAT skal regelmessig oppdatere sitt fokus, design og rutiner etter hvert som
ny kunnskap genereres og nye måle - og analyseteknologier blir tilgjengelige.
Et viktig ledd i utviklingen av ny kompetanse i KOAT er den nye forskerskolen AMINOR (Avanserte Miljøstudier i Nordområdene) som nettopp fokuserer
på samspillet mellom forskning, overvåkning og forvaltning av økosystemer i
nordområdene.
SAMFUNNSRELEVANS
Siden det er et viktig mål at KOAT skal være forvaltningsrelevant, prioriteres
komponenter i økosystemet som kan være gjenstand for forvaltningstiltak
(f. eks. naturressurser) og i størst mulig grad skal slike tiltak inngå i KOAT som
etter prinsipper for såkalt «adaptive management». KOAT skal derfor ha innebygget rutiner for involvering av beslutningstakere, forvaltere og rettighets
havere. En egen formidlingsmodul utgjør en del av KOAT-planen der det
sirkumpolare skoleprosjektet TundraSchoolnet allerede er i gang. Uten at allmenheten informeres jevnlig og etterrettelig om klimaendringenes konsekvenser vil vi aldri kunne mobilere til tiltak som kan motvirke dem.
Klimaendringene er allerede i gang og vil fortsette i overskuelig framtid. KOAT
må derfor organiseres og finansiert som et langsiktig foretak. Ekspertpanelet
som vurderte KOAT-planen skrev: «Making this well-conceived and major initiative operational will simply rely on resources as all necessary components,
particularly concepts and experience, are present». Universitetet i Tromsø er
nå i dialog med kunnskapsdepartementet for å få til en finansiering som gir en
opptrapping over perioden 2014-2017 mot et fullt etablert KOAT.
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Forskning
Elever overvåker tundraen
Tekst: Tonje Engevik Eriksen
Foto: Ingrid Jensvoll og elever

Elever setter opp viltkamera for å overvåke rovdyr i tundraområdet.

Gjennom et forskningsbasert skoleprosjekt i Tundraregionen ønsker økologer å skape bevissthet og engasjement rundt global oppvarming og klimaendringer. Utstyrt med viltkamera har elever i Finnmark og Russland observert den utrydningstruede fjellreven, et syn som er få forunt.
Elever og lærere i 5. til 7. klasse har gjennom prosjektet Tundra schoolnet blitt
utstyrt med viltkamera for å studere og overvåke planter og dyr som lever på
tundraen. Viltkamera settes ut sammen med åte for å lokke til seg rovdyr om
vinteren, slik at elevene kan registrere hvilke arter som lever i nærområdet og
når de er aktive. I Vardø hentet nylig en spent 6. klasse inn sitt viltkamera. Blant
de rundt 2000 bilder tatt i løpet av ei uke kunne de finne både fjellrev og havørn
i sitt område. Å observere den utrydningstruede fjellreven skapte stor begeistring hos både elever og lærere. Funnene skal registreres på prosjektets nettside,
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Elever i Vardø og Seyakha i Russland har vært så heldige å registrere blant annet fjellrev
på sine viltkamera.

hvor de er tilgjengelige for andre elever og lærere i Tundraregionen, samt de
involverte forskerne i prosjektet. Her kan elevene sammenligne sine resultater
med resultater fra andre skoler i Norge og de øvrige landene som er involvert i
prosjektet.
Tundra schoolnet tilhører formidlingsprogrammet til to store forskningsprosjekter, KOAT og Tundra. Prosjektleder er Ingrid Jensvoll ved forskningsgruppen Nordlige populasjoner og økosystemer. Hovedmålet er å formidle tundraøkologi gjennom forskningsbasert undervisning, og prosjektet gjennomføres i
den arktiske tundraregionen i Norge, Russland, Alaska og snart Canada. I tillegg ønsker prosjektet å etablere et sirkumpolart nettverk for lærere og elever
for å skape en felles forståelse for klimarelaterte utfordringer i nordområdene.
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Studier
Rekruttering av nye biologistudenter
Tekst: Tonje Engevik Eriksen
Foto: Marius Fiskum

Kloskate fanget med bunntrål i Balsfjorden.

Rødalger, haneskjell og kråkeboller fanget med trekantskrape på Berg.

Tallene fra Samordna opptak viser en økning av førsteprioritetssøkere til biologi. Sammenlignet med året før kan vi se en økning på 14 %. Dette er en
gledelig nyhet.

toktleder. Toktpersonellet har spesialisering innen dyreplankton, invertebrater
og fisk, i tillegg til en generell marinbiologisk utdanning. Hensikten med toktet
var å gi elevene et innblikk i hvordan en økosystemundersøkelse foregår. Dette
omfatter en oversikt over ulike dyregrupper, med fokus på tilpasning og levesett. Elevene fikk være med å samle inn materialer av benthos, fisk og plankton
ved hjelp av planktonhov, bunnskrape og bunntrål. De minste organismene ble
studert i lupe, mens de større ble sortert og identifisert på dekk. Stipendiatene
fortalte om organismenes livshistorie og hvordan det var mulig å identifisere de
ulike artene. Til slutt ble toktet avsluttet med en quiz basert på et de hadde lært
i løpet av dagen.

Instituttet skjerper sitt fokus mot rekruttering av nye studenter, og har nylig
ansatt Renathe Lohne i en toårig prosjektstilling med rekruttering som hovedmål. Lohne vil igangsette nye initiativ for å øke antallet biologistudenter ved
instituttet, i tillegg til å sørge for å videreføre eksisterende vellykkede aktiviteter.
I mars 2013 fikk biologielever fra Tromsdalen videregående, Frisvold privatgymnas, Nordkjosbotn videregående og Heggen videregående være med på
rekrutteringstokt med R/V Johan Ruud til Berg og Balsfjorden. Dette er et ettertraktet tilbud og vi får mange positive tilbakemeldinger fra involverte biologilærere. I år var stipendiatene Ole Nicolai Aarbakke, Mona Fuhrmann og
Arve Lynghammar involvert fra instituttets side, og Lynghammar fungerte som
Nyheter fra AMB

Intituttet hadde engasjert fotograf Marius Fiskum en av dagene, og han kunne
bidra med mange flotte bilder fra toktet. Noen av elevene viste stor interesse for
marinbiologi, og vi håper å se dem igjen som studenter ved vårt institutt.
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Nye ansatte/stillinger

Stig Falk-Petersen

er ansatt som professor (40%) i
marinbiologi tilknyttet forskningsgruppen Arktisk marin system
økologi. Falk-Petersen er en profilert polarforskere med erfaring
fra Antarktisk, Polhavet, kanadisk
Arktis, farvannet rundt Svalbard,
Barentshavet og Nord-Norge,
publisert mye over 100 vitenskaplige artikler fra disse områdene
og har deltatt i eller ledet over 30
forskningsprosjekter. Hovedforsk
ning er sentrert rundt arktiske
marine økosystemer med hovedvekt på krill, rauåte og ishavssåte.
Ved siden av sin utdannelse innen
marinbiologi (cand. real, dr. philos), har han utdannelse innen
ledelse, økonomi og internasjonal
foretningsutvikling. Falk-Petersen
var med og startet forsknings
bedriften Akvaplan-niva, hvor han
var styreformann de første 8 årene
og var ansatt i Norsk P
 olarinstitutt
fra 1995 til 2013. Han vil i løpet av sommeren tiltre ny stilling
ved Akvaplan-niva som forsker og fritenker. Videre har han vært sentral i utviklingen av ARCTOS nettverket (arctosresearch.net/), Arctic
Frontiers og Young Scientist Forum (arcticfrontiers.com/) og High
North Academy (highnorthacademy.com/).
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Stian Olsen

er ansatt som stipendiat ved forskningsgruppen
Mikromiljø og molekylærbiologi. Etter videregående skole hadde han en toårig lærlingetid
ved UiT og tok fagbrev som laborant. Høsten
2012 fullførte han en master i biologi med fokus på planter og molekylærbiologi. I doktorgradsprosjektet skal han jobbe med den parasittiske planteslekten Cuscuta. Disse trådlignende
blomsterplantene er helt avhengige av å infisere
andre planter for å kunne overleve og fullføre
sin livssyklus. I dette prosjektet skal de molekylære mekanismene som ligger bak infeksjonsprosessen studeres ved å kombinere
mikroskopi med molekylærgenetiske og biokjemiske metoder.

Anja Striberny

er ansatt som stipendiat i forskningsgruppen
Arktiske dyrs fysiologi. Hun kommer fra Tyskland og har en master i biologi fra Universitetet
i Kiel hvor hun studerte marin biologi, zoologi
og marin kjemi. Under mastergradsoppgaven
undersøkte hun spiseadferd av hoppekreps (Ca
lanus finmarchicus) i Trondheimsfjorden. Hun
kom til Tromsø i 2011 og jobbet som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen Mikromiljø og
molekylærbiologi. Nå skal Striberny undersøke
hormonell styring av appetittregulering i røye
(Salvelinus alpinus). Med hjelp av molekylærbiologiske metoder som for eksempel RTqPCR skal hun undersøke forskjeller i genuttrykk av relevante gener. Siden det finnes
lite informasjon om endokrin styring av appetitt i løpet av årstider hos røye, er hun
særlig interessert i appetittregulering på lang sikt.
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Disputaser 2013

Magnus Andersen

Tino Schott

Tittelen på avhandlingen: «Polar bears (Ursus
maritimus) in the Barents Sea area: Population
biology and linkages to sea ice change, human
disturbance and pollution»

Tittel på avhandlingen: «Determinants and
effects of moth population dynamics in altitudinal gradients in northern Fennoscandia»

Disputas: 16.03.13

Veiledere: Professor Rolf Anker Ims (AMB),
professor Nigel Yoccoz (AMB), forsker Snorre B.
Hagen (Bioforsk) og forsker Jane Jepsen (NINA)

Lise Helen Ofstad

Tone K. Reiertsen

Tittel på avhandlingen: «Anglerfish Lophius
piscatorius L. in Faroese waters- Life history,
ecological importance and stock status»

Tittel på avhandlingen: «Seabirds, climate and
prey. A population study of two seabird species»

Disputas: 16.04.13

Veiledere: Professor Torstein Pedersen (AMB)
og Dr Petur Steingrund (Faroe Marine Research
Institute)
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Disputas: 21.05.13

Disputas: 30.05.13

Veiledere: Professor Nigel Yoccoz (AMB) og førsteamanuensis Rob Barrett (TMU)
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