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Til alle ved AMB
Nå har det gått et par måneder inn i mitt åremål som
instituttleder og AMB har fått en nestleder som vil
gå inn i lederteamet sammen med meg og Anne-
Karin. Jørgen Berge er nestleder fra og med i høst og
er professor på den marine forskningsgruppen. Han
har i tillegg en prof. II stilling ved UNIS. Forsknings
interessene til Jørgen er knyttet til de høyarktiske

miljøene, med hovedfokus på de lavere trofiske
nivåene i det marine miljøet. Han er aktiv deltager
og administrator på flere prosjekter, bl.a. EWMA. Og
Jørgen vil ta i et ekstra tak på nyåret, da jeg går ut i
12 ukers pappaperm. Jeg skal være tilbake for fullt
medio mars. I utgangpunktet vil Jørgen være med i
2 år med mulighet til å forlenge perioden.

Høstsemestrene er korte og det går fort mot et nytt
år. Det er derfor flott at så mange fant anledning til
å kunne delta på fagdagen til AMB i november. Årets
fagdag viste bredden til instituttet, både metodisk og
når det gjelder fagområder. Med over 80 påmeldte
var det en veldig bra deltagelse. Vi ønsker likevel innspill til forbedringer, endringer eller andre forslag

Jørgen Berge, ny nestleder på Institutt for Arktisk og Marin Biologi.

til aktiviteter som kan samle hele AMB.
Under fagdagen hadde vi bl.a tre bidrag
fra Norges Veterinær Høgskole, Seksjon
for arktisk veterinærmedisin. (SAV). SAV
blir integrert som en egen faggruppe
hos AMB fra og med 1.1.2014. De blir
den åttende faggruppen og er totalt
8 medarbeidere. Jeg ønsker dem velkommen.
UIT vil fram til våren jobbe med å
lage en ny strategisk plan. Parallelt
med dette vil BFE jobbe med fakultetets strategiske plan. Det som ligger i
føringene fra BFE er at planen vil bygge
på den forrige strategiske plan. Prosessen er også lik forrige gang, hvor både
faste og midlertidig ansatte kan gå inn i
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gruppene. Det vil også selvfølgelig være
mulig å komme med innspill til disse
gruppene. Et steg i strategiarbeidet er
unnagjort ved at forskningsgruppene
har levert en beskrivelse av fokusområder for de neste 4 årene. Disse planene
er på et overordnet nivå men utgjør en
solid basis for strategiarbeidet.
Etablering av nytt studieprogram
innen økotoksikologi ble nylig vedtatt av universitetsstyret. Det nye navnet på studieprogrammet er Arktisk
forurensningsbiologi og forvaltning.
Opprettelsen av et nytt studieprogram
vil definitivt påvirke målene og visjonen til BFE og det knyttes forventninger
om større rekruttering av studenter til

AMB. Samtidig har BFE styret fortsatt
fokus på rekruttering til bacheloren
innen biologi, klima og miljø. Et rekrutteringstiltak fra ferskvannsgruppa kan
du lese om i dette nyhetsbrevet.
AMB har søkt om midler til å fleksi
bilisere Bio 1001. Dette innebærer at
man ser på digitale og fleksible løsninger i undervisningssammenheng. Det
åpner også for andre og nye muligheter
innen fagdidaktikken. Vi håper på støtte
for å komme i gang og få erfaring med
fleksiblisering allerede våren 2014.
UIT sitt innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning ligger i sin helhet
ute på kunnskapsdepartementet sin
nettside. Gledelig fra AMB sin side er
det at ledelsen ved UIT har spilt inn at
oppbygging av et nasjonalt senter for
marin bioprospektering og klimaøkologisk observatoriesystem for arktisk
tundra (KOAT) som viktige innsatsfaktorer for utvikling og forvaltning av
ressursgrunnlaget i nordområdene.
Arven etter Nansen (AeN), et nasjonalt
forskningsprogram, er også lagt vekt på
i langtidsplanen. AMB har et klart konkurransefortrinn i forhold til kompetanse på marin forskning i polare områder, som er kjerneaktiviteten i AeN. Vi
har også en geografisk posisjon som gir
fordeler.
I nyhetsbrevet kan du også lese om
noen av de spennende oppgaver de
ansatte ved AMB jobber med. Rune
Knudsen har sendt et reisebrev fra den
sørlige halvkule under hans forskingstermin. Han rapporterer om mindre
snø en det vi har her i Tromsø. Du kan
også lese om Sandra Hamel og grun-

nene til at hun fikk Framprisen 2013. Vi
gratulerer og er stolte. En smakebit om
aktiviteten på Holt er også med. I år har
vi hatt høstfest for å feire nytt biologibygg, en fin anledning for å takke Mette
Svenning for en lang tjeneste ved AMB/
IB. Og vi får kanskje en ny skummel tradisjon ved AMB, den første Halloweenfesten ble avholdt 1. november med
meget bra deltagelse.
Desember er en travel måned og
for de på Campus medfører det også
mange sosiale arrangementer. Nyt den
mørkeste tiden med å være sosial.

Med ønsker om en riktig god jul og et godt
nytt forsknings- og undervisningsår i 2014!
Hilsen Geir Rudolfsen
Instituttleder
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Forskning / Research

Strawberry research in the Climate laboratory Holt
Text: Laura Jaakola

Strawberry clones in the Climate laboratorium. Photo: Leidulf Lund

Woodland strawberry, Fragaria vesca L. Photo: Leidulf Lund

Strawberry mutant without anthocyanins. Photo: Illka Jaakola

Plants have different strategies for adapting to distinct
environments. One of those is the production of additional secondary metabolites, so called phytochemicals.
Many of these compounds also have bioactive effects on
human health. Flavonoids are one of the most important groups of phenolic secondary metabolites in plants.
Flavonoids have various functional roles in plants for
example as a defense mechanism and in enhancing pollination and seed dispersal with colorful compounds of
the group, namely anthocyanins. Berries and fruits are
among the best sources of flavonoids in human nutrition.
Both genetic and environmental factors affect the
composition of these compounds in plants. Recent
studies have brought new information on the developmental and environmental regulation of biosynthesis of

flavonoids in fruits. Recent studies have also shown that
there are origin related differences in anthocyanin content and composition between wild berries growing in
the area of Northern Europe, the northernmost clones
showing the highest yields of anthocyanins. Bilberry
(Vaccinium myrtillus L.) has been one of the most important plants used in a study of anthocyanin biosynthesis in berries due to the high content of anthocyanins
both in the skin and the flesh of the berry. However,
it has some restrictions as a model plant since growing new plants from seeds takes a long time and experiments with bilberry are mainly limited to its growing
season. Woodland strawberry (Fragaria vesca L.), on
the other hand, is an excellent model plant for studies related to fruit development as it takes only a few
months from seed to mature fruit. Also the genome of

woodland strawberry was recently sequenced, which is
a big advantage for molecular biological work. One advantage in molecular work is also that it is diploid contrary to the octoploid cultivated strawberry (F. x ananassa). In the Climate Laboratorium Holt, we presently
have clone collections of both bilberry and woodland
strawberry from different latitudes of Northern Europe.
The aim is to use these plants for studying the adaptation of different origins in different climate conditions
and especially the role of phenolic compounds in this
adaptation. Also other factors, such as flowering time
is observed. Moreover, plants are used for studying the
development related regulation of anthocyanin biosynthesis. For this purpose, we also have clones that lack
anthocyanins, i.e. strawberries that are yellow/white
when ripe.
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Forskning

Framsenterets Forskningspris 2013 til Sandra Hamel
Tekst: Ellen Kathrine Bludd

På Framdagen den 8.november, 2013, fikk Sandra Hamel utdelt Framsenterets Forsk
ningspris. Sandra er postdoktor fra Canada på Institutt for Arktisk og Marin Biologi,
og samarbeider med de andre forskerne på forskningsgruppa Nordlige Populasjoner.

Foto: Tom Benjaminsen, iTromsø

Juryens begrunnelse var: «Framsenterets forskningspris for 2013 går til en forsker som,
sin unge alder tatt i betraktning, gjennom flere år har hatt en omfattende vitenskapelig
produksjon av meget høy kvalitet, først og fremst gjennom artikler publisert i internasjonale journaler. I tillegg er aktiviteten svært høy gjennom internasjonalt samarbeid,
presentasjoner på internasjonale konferanser og rapporter av ulike slag publisert nasjonalt og internasjonalt. Forskeren har tidligere mottatt flere utmerkelser. Prisvinneren
evner i tillegg å hente betydelige forskningsmidler til egen forskning fra en rekke finansieringskilder. Komitéen konkluderer med at prisvinneren fyller alle kriteriene for
Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og ser vedkommende som en svært
god representant for arbeidet som ligger til grunn for og gjøres i et av flaggskipene i
Framsenteret.»
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For tiden jobber Sandra med et prosjekt som heter «Heterogeneity in individual
life-history trajectories over age: quantifying the relative importance of ontogeny, senescence, and environment». I dette prosjektet prøver hun å finne metoder som kan
brukes for å sammenligne «life-history traits» (egenskaper som f.eks. overlevelse,
reproduksjon, vekt, osv.) mellom arter. Slike egenskaper forandres med alder og det
kan være forskjellige prosesser som kan pågår, sier Hamel. For eksempel, hvis man
ser på hvordan størrelse av unger produsert forandres med alder (senescence), så kan
dette påvirkes slik at unger produsert av en eldre hunn blir mindre i en populasjon
enn de produsert av en yngre hunn. Samtidig kan «selective disappearance» skje, for
eksempel kan et individ som produserer større unger kanskje ikke overleve like lenge
som de individene som produserer små unger. Ofte ser vi at begge prosesser foregår i
samme populasjon, men det er ikke mulig å kvantifisere hvor mye av hver prosess som
skjer, hvilken som påvirker mest, hvis påvirkning er likt mellom forskjellige arter og
forskjellige «traits», osv, forteller Hamel. Hun prøver å finne metoder for å gjøre dette,
og bruker metoder med data fra mange klovdyr-populasjoner over hele verden.
Sandra kom til UiT Norges Arktiske Universitet for 5 år siden fordi hun fikk et
postdoc stipend fra Canada. Hun kunne dra hvor som helst i verden, men hun valgte
altså Tromsø. Hun var veldig interessert i å komme hit for å samarbeide med Nigel
Yoccoz. Hun ønsket å forbedre sin kunnskap om statistikk og modellering for å finne
svar på økologiske og evolusjonære spørsmål. At Nigel var i Tromsø passet henne midt
i blinken fordi hun er et friluftsmenneske. Som den fremragende forsker Sandra er, så
er hun også nå på forskningsrelatert reise i Nord-Amerika. Men hun sier på e-post at
hun er veldig beæret og ydmyk over å få denne prisen. Hun sier at hun vet ikke hva hun
skal bruke pengene til, men sikkert til noe turutstyr for å kose seg enda mer i fjellene
rundt Tromsø.
Vi på Institutt for Arktisk og Marin Biologi er stolte av å ha Sandra på vårt institutt.
Vi gratulerer så mye med prisen og ønsker henne lykke til videre i forskningen og på
tur i fjellene rundt Tromsø.
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Forskning

Forskningstermin på New Zealand
Tekst og foto: Rune Knudsen

Elegant oppsett med opptil 128
replikate enheter gir god «power» i
statistikken.

Elektrofisker Peter fra Wales er en av de mange PhD’ene mens
Masterstudent Matthew er en av de få Kiwiene (fra NZ).

Akkurat nå er forskjellen mellom 46 grader syd og 70°N
enorm! Liene er kvite av blomstring og det er grønt
over alt, men selv på den kaldeste delen av året ligger
det ikke snø på bakken her. Temperaturen nå er ca. 18
og Dunedin (118.000 innbyggere) som ligger sørøst på
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sørøya har relativt lite nedbør. Totalt på University of
Otago er det ca 22.000 studenter, mange fra Asia. Her
på NZ eldste Universitet er det mange meriterte forskere. Department of Zoology hvor jeg sitter har de
samme forskningsområdene som hjemme, en blanding

av økologer fra terrestrisk, marint og en liten gruppe
innen ferskvatn. Det er flust med PhD-studenter ettersom Universitet gir mange stipend (skattefritt 125.000 i
året). «Alle» som har gode karakterer kan i prinsippet få
en PhD - har du lyst har du lov. Det er da også mange
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Typisk grønt saueforlandskap rundt Dunedin,
med flere produktive estuarier.

utlendinger både blant de ansatte og særlig PhD-studentene. Av ca 10 PhD’er i ferskvannsgruppa jeg sitter i er kun en fra NZ. Men mulighet for postdoc er svært lave. Tanken for mitt opphold er å skrive noe av det gamle, snart verneverdige «pc-materialet»
mitt. Men jeg er også selverklært feltassistent - uten ansvar.
Med tanke på andre som kunne ha tenkt seg et NZ-opphold så er kostnadsnivået
ikke så svært forskjellig fra moderlandet, men bolig og bil er rimeligere og mat noe
rimeligere – særlig kjøtt. Forsikringer er svært billige og dekker også Australia og stillehavsøyene, så vent med forsikringer til du kommer ned. Og forsikringsmessig er du
barn til 21 år. Det er generelt et svært trygt samfunn med lite kriminalitet. Reise med
«barn» (dvs jente 17 år) har vært uproblematisk ettersom det er mange internasjonale
elever på «high-school». Dialekta her nede er enkel og undervisning på skolen er ikke
alt for krevende, så det går greit å henge med. Ettersom jeg har arbeidstillatelse så trenger en ikke å betale mer enn en vanlig NZ innbygger samt at Lånekassa dekker alle
faktiske utgifter. Men ting er jo snudd opp ned; skoleåret går fra februar-november slik
at de nå har 2 måneder «sommerferie». Så en må huske at vårtermin starter i slutten av
juli og så hopper en opp ett klassetrinn etter jul.
Naturmessig er det jo masse nye ting på en vulkanskapt øy. Men «lamminga» gjør at
mange områder er stengt i 2-3 måneder. I løpet av en times biltur kan en oppleve å dra
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Chile neste landkjenning før morgensola.

fra regnskog med «palmer», høyfjell med snø på toppene, til nærmest ørken og deretter
de eviggrønne åser kledd med gras og sau. En kan ha ca. en kilometer med den flotteste sandstrand helt for seg selv - med pingviner, sel og sjøløver – rart! Og et land med
masse innførte arter, de tre vanligste sangfuglene er europeere (svarttrost, bokfink,
jernspurv) og i elvene er det vanlig ørret (storvokst!) som dominerer mange steder. Fokus i den ferskvannsøkologi gruppa jeg har tilknytting til har da også en del studier på
virkning av introdusert ørret (og andre laksefisk) på den relativt sett artsfattige endemiske fiskefaunaen. Ettersom det er relativt få innsjøer så jobbes det mest i elvesystem.
Flere av de lokale artene (eks galaxiide fisker) har et helt annet vandringsmønster enn
våre laksefisk ettersom de er «amphidrome» dvs de gyter i ferskvatn mens de nyklekte,
yrsmå larvene vandrer/driver til sjøen på næringsvandring for så å entre ferskvatn etter
relativt kort tid. Her jobbes det med alle typer økologiske/biologiske problemstillinger
på alle trofiske nivå og som er mye feltbasert, slik som hos oss i Tromsø. De har også
gående et stort eksperiment (se bilde side 5). Imponerende med 128 replikate mikrokosmos – jeg var med på oppstart av en ny runde der en ser på virking av fisk (ørret) på
påvekst-alge produksjon og bunndyrfauna med ulike næringssalt konsentrasjon (les:
påvirkning fra kunstgjødsel).
Jeg vil nok savne snøen og mørketida etterhvert - dvs om ett knapt års tid!
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Rekruttering av studenter: Dypdykk i Skogsfjordvatn
Tekst: Karin Strand Johannessen

Klar for en tur på vatnet!

Prøvetaking av fisken på lab. Foto: Kristoffer Juell

Ferskvannsgruppa har siden 2009 drevet med forskningsarbeid i Skogsfjordvatnet på
Ringvassøya. Nå har vi også tatt i bruk denne lokaliteten til rekrutteringsarbeid. Det er
velegnet siden det ligger nært Tromsø, har gode bo- og arbeidsforhold, og ikke minst at
det er mye spennende å studere i vatnet. Vi har i høst, for andre gang, arrangert en todagers ekskursjon for biologielever ved Frisvold Privatgymnas. Fra Ferskvannsgruppa
var Marianne Simonsen, Aslak Smalås, Laina og Jørn Dalsbø og Karin Strand Johannessen med på ekskursjonen. Målet med ekskursjonen var å gi elevene en smakebit på
ferskvannsbiologi, både praktisk og teoretisk.
Elevene fikk først en kort introduksjon til ferskvannsbiologi, før de fikk høre om
Skogsfjordvatnet og forskninga som pågår der. Deretter var det bare å brette opp ermene. Elevene fikk være med ut på vatnet i puljer, og til tross for noe ruskete vær fikk
vi både satt og trukket garn, samlet dyreplankton og gjort abiotiske målinger. Det ble

satt garn i alle habitater, slik at elevene kunne jobbe med de tre ulike morfene av røye
som finnes i vatnet; littoral omnivor morf, profundal benthivor morf («dverg-røya»)
og profundal piscivor morf («storskolt-røya»). Vi ville gjerne vise fram og fortelle om
Skogsfjordvatnets kuriositeter, «storskolt-røya» og «dverg-røya». «Storskolt-røya» er
ingen skjønnhet, men interessant da Skogsfjordvatn er den eneste kjente lokaliteten
hvor denne morfen av røye er funnet. I Skogsfjordvatnet lever den dypere enn 20 meter og livnærer seg av fisk. Den har utviklet helt spesielle tilpasninger til sitt levesett
sammenliknet med den «vanlige» røya, blant annet et imponerende sett med «tenner».
«Dverg-røya» finner vi på bunnen, for det meste fra 30 meter og nedover. Her livnærer den seg av muslinger og små insekter, og den blir ikke større enn ca. 15 cm. Tilsvarende dverg-former av røye er funnet andre steder, for eksempel i Fjellfrøsvatnet.
Forekomsten av de tre ulike røyemorfene er med på å gjøre Skogsfjordvatnet til en in-

Nyheter fra AMB – desember 2013

7

Studier
Det er spennende å se hva som er i garnet.

De tre røyemorfene i Skogsfjordvatn: (fra toppen)
Littoral omnivor, profundal piscivor og profundal benthivor morf. Foto: Aslak Smalås

teressant innsjø for undervisning, siden
elevene med egne øyne kan studere røyemorfenes tilpasninger til ulike levesett
i innsjøen. Det ble også gjennomført ei
god økt på feltlaben, hvor elevene prøvetok all fisken og leste otolitter. Til
slutt framstilte de resultater fra arbeidet,
blant annet sammenlikning av vekst og
habitatbruk hos de ulike røyemorfene,
og presenterte dette i plenum.
Elevene var positive og arbeidsomme
fra første stund, interesserte i det vi
hadde å fortelle om forskninga i SkogsNyheter fra AMB – desember 2013

fjordvatnet, og hadde mange spørsmål.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger
fra både elever og lærer. Etter to år med
en slik rekrutteringsekskursjon, har vi
nå funnet formen og ser at den blir godt
mottatt av elevene. Vi håper at vi har
vært med på å vekke biologi-interesse,
og at vi ser noen av elevene igjen som
studenter ved AMB!
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Nye ansatte/New employees

Gabi Wagner –
New researcher at Arctic Animal Physiology

Gabi will join the Arctic Animal Physiology group on Dec 1st. She studied
Zoology at the University of Salzburg
(Austria), where she also did a Masters
in Psychopharmacology. During her
PhD at the Max Planck Institute for Ornithology in Andechs (Germany) she
studied circadian rhythms in reptiles,
birds and mammals.
Her research interests have increasingly shifted towards seasonal rhythms
in rodents and sheep during the postdoctoral research performed at the Zoology Department of the University of
Aberdeen (Scotland, UK). Apart from
an extensive teaching experience Gabi
has also worked in science management,
looking after a major EC funded project on satiety and obesity at the Rowett
Institute of Nutrition and Health in
Aberdeen.
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Gabi is a neurobiologist with a special interest in the hypothalamus, an
evolutionary ancient part of the brain
connecting the nervous system to the
hormonal household of vertebrates.
The hypothalamus controls basic physiological parameters and behaviours
such as body temperature, food intake,
reproduction, parenting, migration,
sleep and moulting. To understand
how animals living in high latitudes
manage to anticipate the seasons and
adapt their physiology to the massive
environmental changes in temperature
and food availability, is at the heart of
Gabi’s work. She is thus delighted about
the opportunity to develop these interests in the arctic conditions of Northern
Norway and is very much looking forward to working with the arctic animal
physiology group at AMB.

Foto: Privat
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Disputaser 2013

Anna Avetisyan

Philipp Semenchuk

Tittelen på avhandlingen:
«Utilization Pathway of Trehalose in Rhizobiaceae: Meeting Point of Molecular Biology and Single Cell Raman
Spectroscopy.»

Tittelen på avhandlingen:
«The influence of snow cover and cold-season temperatures on growing-season processes - Ecosystem respiration,
nutrients, plant growth and phenology in the high Arctic.»

Veileder:
John Beck Jensen (AMB)

Veiledere:
Elisabeth Cooper (AMB) og Bo Elberling (Universitetet i
København)

Disputas: 4.oktober, 2013

Foto: navn

Disputas: 28.oktober, 2013

Foto: navn

Nina Mikkelsen

Disputas: 9.oktober, 2013

Tittelen på avhandlingen:
«Predation on the demersal fish eggs of capelin Mallotus
villosus and lumpsucker Cyclopterus lumpus in relation to
recruitment.»
Veiledere:
Torstein Pedersen (AMB), Einar M. Nilssen (AMB), og 
Harald Gjøsæter (IMR

Foto: navn
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Høstfest på Naturfagbygget

Tekst: Tonje Engevik Eriksen / Foto: Anne Grethe Hestnes

For å takke den avtroppende instituttledelsen for den formidable innsatsen som har
vært lagt ned over en årrekke og for å feire at nytt biologibygg har blitt vedtatt ble det
i slutten av oktober avholdt fest for de ansatte. Ansatte fra Campus Alta og Seksjon for
arktisk veterinærmedisin (SAV) var blant de inviterte, noe som resulterte i en gylden

Mette Svenning med gave overrakt fra Ferskvannsgruppa. Bildet av sjørøya er
tatt av Audun Rikardsen, og ble i etterkant kåret til Norges beste naturfoto 2013.
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mulighet for nye bekjentskaper. Markeringen fant sted i kantina på Naturfagbygget, og
vi koste oss med flotte taler, tapas, kake og god drikke noen hyggelige timer.
Mette Svenning ønskes lykke til med forskningen, og lykkeønskninger går også til
Geir Rudolfsen som nå står ved roret som instituttleder.

Kjetil Åsbakk fra Senter for Arktisk Veterinærmedisin (SAV) hilser på Lennart
Nilsen.

Jaques Godfroid og Kjetil Åsbakk fra Senter for Arktisk Veterinærmedisin (SAV)
sammen med Mette Svenning.
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AMB Halloween Fest November 2013
Tekst and photos: Karolina Paquin

This November 1st 2013, the Arctic and Marine Biology
Department at the University of Tromsø held its first Halloween party in the AMB kantina. Its purpose was to function as an informal meet-and-greet for bachelor, master,
and staff of the department. Approximately 45 guests attended in all manners of costume, bringing enough ghoulish creativity to make any North American proud. Notable characters included a bloody Daenerys Targaryen (she
Nyheter fra AMB – desember 2013

has just finished off a raw horse heart for dinner), matching plug and socket, sirens, (Karius og) Baktus, a biologist trapped by a Venus flytrap, witches, undead marine
biologist, grim reaper, giant banana, horrifying doctors,
pumpkin heads, and creepy burlap sack to name a few.
Guests enjoyed the horror themed snacks and sinister décor, and danced the evening away to the tune of nightmare
inducing pop music. Candy bags were given out as prizes

for best costume, won by a Canadian couple from Nunavut dressed as a plug and socket (see photo). The evening
ended with party goers heading off for Driv, which hosted
a continuation of Halloween thrills. The party committee
would like to thank the guests for exceeding expectations
with costumes and good spirit. If the success of this party
is anything to go by, the department has something to
look forward next Halloween.
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