Kjære alle ved AMB
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Jeg takker for meg som Instituttleder med et b
 ilde fra årets rypejakt. Fine dager i
Finnmark og noen ryper i sekken. Finnmark er et viktig fylke for AMB. Vi har mye
forskning der både på land og i vann, og i august fikk vi en ny faggruppe i Alta. De
ansatte der vil tilknyttes forskningsgrupper i Tromsø, men de har sin tilhørighet og
sitt daglige virke i Alta og utgjør en egen faggruppe. Du kan lese mer om biologi
campus Alta i dette nyhetsbladet.
Instituttet runder nå 4 år og har kommet godt på plass på mange måter. Det tar
tid å lage en ny felles organisasjon fra 3 forskjellige enheter fra 3 ulike fakulteter.
Organisering i forskningsgrupper er en god og nødvendig løsning for et stort insti
tutt som AMB. Vi har nå sju aktive forskningsgrupper og en faggruppe i Alta som alle
inkluderer forskere, teknikere og studenter. Vår dyktige institutt administrasjon er
et viktig fundament for både ansatte og studenter og ivaretar vårt daglige virke på
en meget solid måte.
En stor utfordring er fortsatt lokaliseringen i flere bygg, noe som er veldig ugun
stig både faglig og sosialt. Behovet for en bedre samlokalisering av biologi har vært
en av mine viktige saker og den fikk et gjennombrudd da Styret ved universitetet sist
vår kartla behov for bygg. Styret vedtok i juni at det skal bygges et nytt biologibygg
nært Arktisk biologi bygget og geologi skal overta hele Naturfagbygget. Og arbeidet
er startet, 1 år prosjektering og 1 år bygging, vi håper det stemmer! Dette vil samle
instituttet i aksen NFH bygget og Arktisk biologi bygget og vil også gi nye muligheter
for samling av fagenheter med felles interesser. I det nye bygget skal det legges
godt til rette for våre studenter. I dag sliter studentene med å finne ut hvor vi er og
hvordan vi henger sammen.
Vi har de siste årene hatt en gledelig økning i studenttallet. Rekrutteringsarbeidet
pågår allikevel med full styrke og forhåpentligvis kommer det flere studenter fra
Spania etter et vellykket besøk ved Universitetet i Navarra, som du kan lese mer

om i nyhetsbladet. Et nytt utdanningssamarbeid med
St. Petersburg State University med tittelen BAMSE
(Bilateral Arctic Marine Science and student Exchange
programme) har nylig fått finansiering. Dette forventes
sammen med eksisterende og nytt utdanningstilbud i ma
rin industriell forurensningsbiologi, å øke rekrutteringen
av studenter til AMB.
Instituttet får i januar 2014 en ny forsknings
gruppe i Arktisk infeksjonsbiologi. Senter for Arktisk
Veterinærmedisin, Norges Veterinærhøgskole overføres
til UiT Norges arktiske universitet. De skal inntil videre
være lokalisert på Stakkevollveien hvor de er nå, men vil
inngå i planene for et nytt bygg og framtidig lokalisering
på universitetscampus.
Årene som instituttleder har vært spennende, inter
essante og krevende, som forventet. Jeg argumenterte i
2009 for etablering av et stort biologiinstitutt og mener
i dag at det var en riktig beslutning. Min ambisjon da var
å etablere en utfordrende, tidsriktig og spennende faglig
enhet i biologi med sterke fagmiljøer som i en mer sam
let organisatorisk enhet kunne bidra til å møte fremtidens
faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet
og forvaltningsrettet forskning med særlig relevans for
nordområdene. Dette har blitt bekreftet i de 4 årene AMB
har eksistert. Nordområdene og Arktis kommer sterkere
og sterkere på dagsorden og AMB har, og vil ha, en viktig
rolle i dette i årene som kommer.
Jeg føler meg derfor trygg på at jeg overlater et aktivt,
innholdsrikt og faglig spennende institutt til Geir Rudolfsen
og ønsker han lykke til som ny instituttleder.
Tusen takk til alle sammen for godt og konstruktivt
samarbeid i 4 år! Jeg går tilbake til forskning, undervisning,
og får mer tid til turer og jakt med venner – schnakkes!

Hilsen Mette M. Svenning
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Ny instituttleder
I høst er det skifte av instituttleder ved AMB. Jeg tar over etter Mette Svenning
1. oktober 2013. Jeg vil først benytte anledningen til å takke Mette for innsatsen
gjennom 11 år.
Jeg vil benytte anledningen til å lufte tanker omkring oppgavene jeg vil jobbe
med ved AMB. Jeg går nå inn i en åremålsstilling på 4 år hvor jeg har som et over
ordnet mål at studenter og ansatte skal være stolte av å tilhøre instituttet. For å
nå dette mener jeg at det er viktig at man føler eierskap og tilhørighet til institut
tet. Det får man når man er med å være delaktig i å utforme visjonene og mål
ene til Instituttet og sammen jobbe for å realisere de. Dette krever inkludering
i beslutningsprosessene. Jeg ønsker også at man er en viktig bidragsyter til det
internasjonale forskningsmiljøet og er en seriøs konkurrent om nasjonale og inter
nasjonale forskningsmidler. Min jobb blir dermed å tilrettelegge for best mulige
arbeidsvilkår for å nå disse målene.
Første milepæl er å lage en ny strategisk plan for AMB. Vi får ta med oss det
beste fra forrige plan og legge nye planer og visjoner. En visjon defineres ofte
som et bilde av en fremtidig eller en ønsket tilstand. Jeg mener forskerne må ha
drivkraften til å utforme samt å gjennomføre visjonene. Med akademisk frihet er
det mange frihetsgrader til både faggruppene og den enkelte forsker å forme inn
holdet i sin egen fremtid og AMB sin framtid. Så mitt mål med et fagstrategisk
arbeide ved AMB er å knytte faggruppene ennå tettere sammen der hvor det er
naturlig og jeg vil jobbe for økt kompetanseoverføring mellom faggruppene og se
etter mulige synergier innad.
Jeg vil også gripe muligheten til å fokusere på et område hvor jeg forventer at
AMB skal bidra nasjonalt. Det er uten tvil økt fokus mot nord og regjeringens nord
områdestrategi (2006) påpeker at kunnskap er selve navet i strategien. Retning og
overordnede ambisjoner for regjeringens nordområdestrategi fra 2011 er blant
annet å ha en god havforvaltning og legge til rette for økt verdiskaping i nord
områdene. Videre sier regjeringen at verdiskapningen skal skje på en måte som
ivaretar hensynet til m
 iljø, klima og urfolk. I dette krysningspunktet ligger det store
utfordringer og motsetninger. Uomtvistelig om man skal arbeide innenfor miljø
messig bærekraftige rammer vil det kreve kompetanse og samarbeide på tvers
av fagmiljøer. Og her må AMB være en viktig bidragsyter i den kunnskapsbaserte
satsingen. Noen grep er alt gjort med det nye studieprogrammet i forurensnings
biologi, med fler- og tverrfaglighet i fokus. Jeg gleder meg til å følge opp og utvikle
studieprogrammet sammen med faggruppene.
Studentene representerer fremtiden, og det er viktig å kunne tilby attraktive
og gode kurs for å tiltrekke seg dyktige studenter. Det betyr at man må satse på
god kvalitet på utdanningen og hele tiden se på mulige forbedringer. Studentene
representerer også en meget viktig ressurs og det er noe som må synliggjøres. Så
derfor vil jeg ønske bidrag og engasjement fra studenter, og lover at de vil bli hørt.
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Forskningsbasert undervisning hvor verdien av grunnforskning og nytte/anvend
else av forskning er noe som må kommuniseres.
Til slutt, selv gleder jeg meg til å bli bedre kjent med dere og jeg gleder meg til å
jobbe for og med dere for å utvikle AMB slik at det kan fortsette å være en attraktiv
arbeids- og studieplass. Jeg lover at døren min skal være åpen, og at jeg skal jobbe
for at vi kan realisere visjonene våre.

Vi sees!
Geir Rudolfsen

Forskning
Kamchatka – evolusjonærøkologisk parallell til nord-norske innsjøer.
Tekst og foto: Rune Knudsen
Kronotsky – vulkanen
med sin klassiske form.

Som et ledd i et samarbeidprosjekt med forskere og studenter fra Moscow State
University (MSU) og AMB, reiste en Rune Knudsen og en delegasjon russiske
forskere til Kamchatka halvøya i Russland 29.juni-16.august, 2013. Kontakt
med Gregory Markevich (MSU) ble etablert under det 7. internasjonale røye
symposiet avviklet på Sakhalin (Russland) i september 2012 der flere studenter
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og ansatte fra Ferskvannsgruppa deltok (se omtale fra tidligere AMB nyhetsblad). Her forteller han om det spennende feltarbeidet.
Turen gikk til med helikopter i nesten 2 timer ut fra Petropavlovsk som ligger
helt sør på Kamchatka, til halvøyas største innsjø Kronotsky. Innsjøen oppstod
for ca 12.000 år siden ved at to vulkaner hadde utbrudd og den 200 meter tykke

Forskning

De fem morfene av innsjøstasjonær Dolly Varden røye.

Meteorologen Viktor hjelper til under fiskefangst på Kronotsky-innsjøen.

lavastrømmen demte opp en relativt stor elv med det resultat at en ca 240 km2
stor innsjø ble dannet. Det vil si at innsjøen er omtrent like gammel som våre
innsjøer og er 16 ganger større enn Takvatn. På grunn av vulkanutbruddene
ble de to fiskeartene, sjøvandrende Dolly Varden røye og sockeye laks som var i
elva på dette tidspunkt, fanget i den nye innsjøen. Begge artene fikk fritt spillerom til å utvikle seg fritt til ulike morfer som svar på de nye habitatene som oppstod i innsjøen. I dag er det to former av kokanee (ferskvannstasjonær sockeye),
en som spiser bunndyr i strandsona og en zooplanktonspisende form som går
pelagisk. Til sammen har det også utviklet seg 5 ulike morfer av røye (se bilde)
med svært ulik ytre morfologi blant annet i hode- og kjeveform. Det er en spesialisert fiskespiser morf (øverst til høyre) og fire morfer som spiser ulike bunn-

dyr; to på dypt vatn (nederst til venstre) og to på grunt vatn. Særlig kontrastfull
munnform er det på den spesialiserte marflo-spiseren på grunt vatn (øverst til
venstre) med kort underkjeve og den med lang underkjeve (midten venstre) som
beiter bunndyr på mudderbunn på dypt vatn (>25 meters dyp). Selv om det er
flere typer morfer av røye i denne innsjøen enn i våre innsjøer, så innehar de de
samme trofiske nisjene som eksempel fiskespisermorfen i Skogsfjordvatn og de
småvokste dypvannsmorfene i både Skogsfjordvatn og Fjellfrøsvatn som beiter
små bunndyr. Så evolusjonærøkologisk er dette et meget spennende område
som er svært parallell i utvikling til våre systemer.
Til sammen var det 12 personer i teamet som bestod av fiskeøkologer, en
limnolog, meteorologer og geologer, med blanding av forskere og studenter. Det
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Forskning
Prøvetaking av fisk i flotte omgivelser.
PhD-student Alyona besøkte AMB for
data analyse en måned i vår.

Rød tidlig ettermiddagssol på grunn av røyk fra skogbrann og vulkanaske..

var en trangbodd feltstasjon der alle fordelte seg på to soverom og prøvetaking
foregikk i telt. Nærhet til kaldt hav ga mye tåke (studieobjektet til meterologene)
i området. Og turmulighetene var begrensede ettersom hele terrenget og åssid
ene var dekket med 3-5 meter høyt ugjennomtrengelig kratt med dvergfuru. Litt
frustrerende når omgivelsene var vakre, med den 3527 meter høye vulkanen
Kronotsky som lå «rett bak» feltstasjonen. Andre vulkaner på den andre siden
av innsjøen var enda aktive. Turer med båt rundt innsjøen til andre meget små
hytter ga skikkelig nærkontakt med bjørn som toppet seg med besøk til nedre
deler av utløpselva der ca. 25 ulike bjørner ble sett i løpet av 4 timer. Dette
sammen med det faglige evolusjonærøkologiske snacks som svømte rundt i
innsjøen ble turen på 6 uker en svært minneverdig og innbringende opplevelse,
selv om bagasjen med alt feltutstyr aldri kom lenger enn til Moskva på tur inn.
Nyheter fra AMB – oktober 2013

Studier

Besøk ved partner universitetet –
Universitetet i Navarra – Pamplona.
Tekst og foto: Siv Andreassen og Lars Folkow

I begynnnelsen av september dro en delegasjon fra AMB og Internasjonal seksjon (Siv A
 ndreassen, Lars Folkow og Astrid Revhaug) på et todagers besøk til
vårt partneruniversitet i Navarra – Pamplona, Spania. Bakgrunnen for besøket
er en utvekslingsavtale som har eksistert siden 1997, hvor blant annet UiT har
tatt i mot omkring 50 studenter fra Universitetet i Navarra mens kun en student
fra UiT har dratt på utveksling til Navarra. Formålet med besøket var å tilrette
legge for en større gjensidighet i avtalen.
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Studier
Universitetet i Navarra er et av
Spanias mest prestisjetunge universiteter og er godt ranket internasjonalt. Det
er omkring 15 000 studenter ved universitetet, som fordeler seg på mange
studieprogram tilbudt av 15 skoler/
institutt. Universitetet har fire studie
steder - hovedcampus er i Pamplona
med omkring 9 000 studenter, de tre
andre studiestedene er i San Sebastian,
Madrid og Barcelona.
Delegasjonen var svært imponert
over måten vi ble tatt i mot på av de
ansatte, av selve universitetet med tilhørende fasiliteter og ikke minst byen
Pamplona.
Universitetscampus er samlet og
oversiktlig med flotte grøntområder/
parker. Byen Pamplona er hovedstaden
i distriktet Navarra og har omkring 200
000 innbyggere. Byen ligger i en dal
omkranset av flotte fjell. Den har vakre
parker og smale gater med mange
kafeer, butikker og restauranter. Den
gamle delen av byen bør man absolutt
besøke blant annet for å prøve noen
pinchos (tapas) og den lokale vinen.
Som utvekslingsstudent fra UiT bør
både størrelsen på Universitetet og på
byen Pamplona være perfekt, hvis man
ikke ønsker det altfor stort. De har
gode studietilbud innen biologi og flere
andre fag. Biologimiljøet i N
 avarra har
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flere overlappende fagområder med AMB, noe som
absolutt bør kunne gi grunnlag for økt utveksling. En
av de viktigste årsakene til at så få norske studenter har
dratt på utveksling til Navarra, er at de tidligere har
hatt få studietilbud på engelsk. Dette er noe Universitetet i Navarra nå har gjort noe med. De ønsker å tilby
flere biologikurs på engelsk, og en av hovedoppgavene
med vårt besøk var å jobbe fram studiepakker som kan
innpasses i vårt studieprogram og som er attraktive
for våre biologistudenter. I forbindelse med besøket
satte vi sammen forslag til to slike pakker beregnet på
henholdsvis vår- og høstsemester ved Universitetet i
Navarra, men det gjenstår ennå noe kvalitetssikringsarbeid før disse kan annonseres/tilbys. I tillegg arbeider våre spanske kollegaer videre både med å planlegge
for at ytterligere emner skal kunne tilbys på engelsk,
samt for å tilrettelegge for at de som ønsker også kan ta
spansk-kurs under oppholdet.
Nå venter vi spent på at de første emnepakkene kan
annonseres, og tror at flere av våre biologistudenter
da vil finne Universitetet i Navarra som et attraktivt
utvekslingsmål.
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Intervju med spanske studenter i Tromsø
Tekst: Ellen Kathrine Bludd

Spørsmål
1. Hvorfor kom du til Tromsø?
2. Hva liker du med Tromsø?
3. Hva har du lært av å komme hit, som du kanskje ikke ville lært hjemme i Spania?
4. Vil du anbefale norske studenter å reise til Navarra Universitetet?

Lorena Munoz

Francisco Javier

1. Jeg kom til Tromsø fordi jeg liker måten master
programmet er bygd opp i Norge. I Spania bruker
man veldig kort tid på en master, og temaene er
veldig smale og spesialiserte. I Norge kan man
velge bredere temaer og bruke lengre tid.

1. Jeg kom til Tromsø fordi jeg ville studere «eks
trem» biologi. Jeg ville lære om hvordan det var for
planter når alt er utenom det vanlige, hvordan det
er å leve i et ekstremt klima.

Alder: 25 år
Utdanning: Bachelor i Environmental Sciences,
University of the Basque Country.
Master i Biologi, UiT Norges arktiske universitet,
veileder Vera Hausner.

2. Jeg liker at det er så annerledes enn Spania! Alt
er ekstremt: naturen, været, landskapet… Men
neskene virker først veldig innesluttet, men når
du blir kjent med dem så er de veldig vennlige og
åpne. Også liker jeg at man kan føle seg trygg når
man går ute om kvelden.
3. Det er fantastiske muligheter her hvis du liker
vitenskap og vil forske. I Spania må du begynne
med å skrubbe laboratorier, du må jobbe deg
oppover i rangstigen. I Norge stoler de på deg. De gir deg frihet til å tenke selv og bruke
din egen kunnskap. Du kan utvikle din egen masteroppgave, og du kan lære på egenhånd
hvordan det er å være forsker. Du får frihet til å være uavhengig og stå på egne bein.
Foto: Privat

4. Ja! Hvis du reiser ut av ditt eget land, så setter du mer pris på ditt eget land og du lærer
et nytt land å kjenne. Navarra er et anerkjent universitet med høy kvalitet innen naturviten
skap. I og med at Navarra er et privat universitet så har de også meget gode fasiliteter.
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Alder: 26 år
Bachelor i Biologi, Univeristy of Navarra
(med 1 år Erasmus utveksling i Tromsø).
Master i Biologi, UiT Norges arktiske universitet,
veileder Kari Anne Bråthen.

2. Jeg liker å være nært naturen. Det er veldig
annerledes her enn i Spania, og her er nordlys! Jeg
liker at byen ikke er altfor stor, men at det samtidig skjer det ting her. Her er et godt arbeidsmiljø,
og folk er åpne og hjelpsomme.
3. Jeg har lært at jeg har lært noe! Fordi jeg fikk
muligheten til å anvende min kunnskap, så kunne
jeg erfare at jeg faktisk kan noe selv. Jeg har lært at
forskning er åpent for alle som er villige til å jobbe
Foto: Privat
hardt. Det er ikke bare et gyllent slott i det fjerne
som er uoppnåelig. Hvis man jobber hardt kan man skritt for skritt lære seg hvordan man
blir en god forsker.
4. Ja! Det er alltid bra å dra ut av ditt eget system. Men vær forberedt på et kultursjokk!
Det er nye folk og et nytt språk. Pamplona er likt Tromsø, byen er ikke altfor stor og der er
et godt studentmiljø. Akademisk sett så er Navarra Universitetet anerkjent for å ha et bra
biologi program. Der er veldig hjelpsomme lærere som bryr seg om studentene, og der er
et stort utvalg av gode biologi kurs.

Nye ansatte
Campus Alta – en ny biologigruppe ved Arktisk og Marin Biologi
Tekst: Tove Agnes Utsi

Fra venstre: Tove Agnes Utsi, Jo Espen Tau Strand, og Torunn Moen. Foto: Anita Movik Simensen

Etter fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Finnmark har AMB fått en liten
gruppe biologer ved campus Alta. Denne gruppen bestod i utgangspunktet av
5 personer, men hvor en av dem har valgt å flytte arbeidstedet til Tromsø.
Gruppen i Alta består av professor Lauri L. Oksanen, førsteamanuensis
Tove Aagnes Utsi, førstelektor Jo Espen Tau Strand og avdelingsingeniør
Torunn Moen. Femtemann, førsteamanuensis Knut Sivertsen (marinbiolog),
flytter arbeidsted fra Alta til Tromsø.
Lauri Oksanen er terrestrisk økolog og har i over 30 år gjort mye av sin forsk
ning knyttet til det arktiske-alpine miljø som finnes i nærområdene rundt Alta.
Han har i dag 70 % stilling ved UiT Norges arktiske universitet og 30 % stilling ved Universitetet i Åbo/Turku. Professor Lauri Oksanen er i dag en sentral
forskningsleder i nordisk toppforskningsprogram Nordic Centre of Excellence
– Tundra (NCoE-Tundra). Dette er et 5-årig program (2011-2015). Oksanen
har utviklet og underviser i et internasjonalt emne innen arktisk og alpin økologi. Dette har vist seg å være svært populært blant finske økologistudenter fra
ulike universitet i sør-Finland.
Tove Aagnes Utsi er zoofysiolog fra UiT og har sin forskning i stor grad knytNyheter fra AMB – oktober 2013

Lauri L. Oksanen. Foto: Inger Elin Utsi

tet til reinsdyr. I dag er hun tilknyttet forskningsprogrammet NCoE-Tundra
hvor hun jobber med problemstillinger knyttet til rein og reindriftens effekt på
vegetasjon. Hun er også tilknyttet et FoU prosjekt om mat fra naturen i barnehagen.
Jo Espen Tau Strand er utdannet fiskefysiolog fra UiT og har i hovedsak sin
forskning knyttet til ferskvannsfisk og da spesielt laksefisk. Han har kontinuerlig i sitt a rbeid i Alta hatt et nært samarbeid med ferskvannsbiologene ved UiT.
Både Jo Espen og Tove har jobbet mye med studieutvikling og spesielt enga
sjert seg for å kunne gi et tilbud innen naturressursforvaltning her nord. For
øvrig jobber begge med studieutvikling og undervisning i naturfag tilknyttet
lærerutdanningene. Begge har administrativ erfaring som studieledere. Tove
har i tillegg vært instituttleder for realfag i en periode.
Torunn Moe har mastergrad i biologi fra NTNU og passer svært godt til de
ulike oppgavene som er knyttet til naturfagene ved campus Alta. Hun bistår
med ulike gjøremål innen både forskning og undervisning. Hun liker å jobbe i
felt både på land og vann. Hun holder orden på feltutstyr og laboratoriene og i
høst er hun også blitt engasjert innen naturfagundervisning rettet mot lærere.

Nye ansatte/New employees

David Hazlerigg –
New professor at Arctic Animal Physiology.

The Arctic Animal Physiology group got a new faculty member when Dr. David
Hazlerigg joined the group this fall. Hazlerigg has a BSc in Applied Biology/
Animal Physiology from the University of Bath and a PhD from Cambridge
University in chronobiology on cellular actions of melatonin. He started as a
research fellow at the Rowett Institute in Aberdeen, Scotland, before he m
 oved
on to the University of Aberdeen. Initially he was at the Agriculture Department, subsequently in the Zoology Department, where he was promoted to
Professor in 2009.
David Hazlerigg’s research interests lie within the field of seasonal chronobiology, also known as biological timekeeping, and the physiological mechanisms underlying circannual rhythm generation and their synchronization to
environmental seasonality. His work is at the interface between neuroscience,
endocrinology and genomic biology, and has an increasing emphasis on comparative approaches and eco-evolutionary biology. His recent work has drawn
upon a variety of animal models including the Soay («Viking») sheep, Siberian hamsters, common voles, 3-spined sticklebacks and the Atlantic salmon.
Hazlerigg sees the Department of Arctic and Marine Biology as an excellent
environment in which to further develop these interests.
David brought with him his partner Gabi Wagner and their 3 young child
ren, Valerie (8), Tom (6), and Lilou (5), who are already enjoying working and
playing in Tromsø. We at the Department of Arctic and Marine Biology are
happy to welcome David and his family to Tromsø. We hope you will enjoy it!
Nyheter fra AMB – oktober 2013
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Disputaser 2013

Silje Ramsvatn

Ole Nicolai Staurland Aarbakke

Tittelen på avhandlingen:
«Investigating coastal ecosystem structure and dynamics
using Ecopath mass-balance modelling and stable isotope
data.»
Veiledere:
Torstein Pedersen (AMB) og Einar M. Nilssen (AMB)

Tittelen på avhandlingen:
«Pseudocalanus (Copepoda: Calanoida) of the North
Atlantic Ocean. Species composition, environmental
preferences and phylogeography.»
Veiledere:
Fredrika Norrbin (AMB) og Svein-Erik Fevolden (AMB)

Disputas: 13. juni, 2013

Foto: Rudi Jozef Maria Caeyers

Disputas: 25. juni, 2013

Foto: Rudi Jozef Maria Caeyers

Rahman Mankettikkara

Jenny Jensen

Tittelen på avhandlingen:
«Hydrophysical characteristics of the northern Norwegian
coast and fjords.»
Veiledere:
Hans Christian Eilertsen (AMB), Jordfrid Skardhamar
(HI) og Harald Loeng (HI)

Tittelen på avhandlingen:
«The seasonal migratory behaviour of sympatric anadromous Arctic char and brown trout.»
Veiledere:
Audun Rikardsen (AMB) og Eva B. Thorstad (NINA)

Disputas: 12. september, 2013
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