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I dette nyhetsbrevet ser vi litt bakover og vi har talt opp publiseringene til Rolf og
Nigel ved Nordlige Populasjoner. De fortjener ros for produktiv år og for arbeidet som
ligger bak. Ikke overraskende ser de mest fremover og påpeker viktigheten av dyktige
unge kolleger som de deler rosen med.
Marin Plankton gruppen er ferdig med sin oppgradering av mikroalge-laben i NFHbygget og den nye fasiliteten gjør det mulig å kjøre flere prosesser samtidig i små
skala. Arbeidet som kan utføres i laben er relevante i mange sammenhenger, slik som
klima og marin bioprospektering. Ambisjonene er i alle fall høye. Vi ønsker lykke til og
gleder oss til følge med fremover.
Jeg vil også takke for den innsatsen AMB gjorde på sommerfesten til BFE ved å
rydde strender. Foruten den synlige forurensingen plast utgjør ved kysten blir plast
fysisk bryt ned til stadig mindre og mindre biter som både fugl og fisk tar til seg. Dermed utgjør plast et alvorlig miljøproblem ut over den synlige forurensingen. Neste
års fest er alt planlagt til å bli et lignende tiltak.
Prosessen med forprosjektering av nytt biologibygg ved AAB går fremover. Bygget skal bestå av laboratorier, kontorer, møterom, seminarrom og kantine areal. Det
arbeides ennå med romprogram og plassering av bygget og arkitektene har nylig fått
innspill fra brukergruppene.
Prisvinner, opprykk, disputaser og nytilsatte er også presentert i dette nummeret.
Jeg gratulerer så mye og ønsker de nye velkommen. Det er høy aktivitet på AMB om
sommeren da mange er på tokt eller i felt. Så lykke til på tokt/felt
og ha en riktig god sommerferie.

Hilsen Geir Rudolfsen
Instituttleder

Forskning

Masseproduksjon av mikroalger – et håp for fremtiden.
Tekst og foto: Ellen Kathrine Bludd.

De som jobber på algelabben. Fra venstre: Tien-Sheng Huang, Constanze Kuhlisch, Jon-Brage Svenning, Richard
Ingebrigtsen, Andrea Gerecht, Renate D. Osvik, Hans-Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen og Martina Uradnikova.

«Vi er i 2014 og vi skal snart reise til Mars», sier Hans
Chr. Eilertsen, det var derfor på tide med en kraftig oppgradering av mikroalge-laben i NFH-bygget. Dette kom
på plass nå i vår, og nå er det mye enklere å kontrollere
variabler i forskjellige plankton-eksperimenter. Dersom
man skal forstå nordlige/arktiske økologiske mekanismer er det en forutsetning at man kan simulere klimaNyheter fra AMB – juni 2014

forholdene kunstig på laboratoriet. Dette gjelder spesielt
lysforhold (intensitet-periode) og temperatur, men det
er også mulig å kontrollere/logge, oksygen, CO2, pH,
nitrat, redox, osv. Ved å benytte fasilitetenes muligheter
optimalt kan man også skape ideelle vekstforhold for
microalger.
Plankton-gruppen viderefører forskningen rettet mot

bioprospektering organisert under MabCent-paraplyen,
men de jobber også med å masse-dyrke f orskjellige planteplankton arter. Dette har de gjort i mange år, og med
de oppgraderte laboratoriefasilitetene er dette nå mye
enklere å gjøre. Etter dyrking ved definerte miljøforhold
kan de analysere blant annet lipider og proteiner for å
optimalisere næringsinnholdet i algene. De driver også
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Hans-Christian Eilertsen i dyp
konsentrasjon.

med systematisk avl for å optimalisere
vekst hos algene. Det er et stort potensiale i massedyrkede alger som blant annet
fiskefôr, dyrefôr, menneskemat og energikilde (biodrivstoff). I tillegg er algene
en viktig kilde til omega 3 (all omega-3
kommer fra alger). Akvakulturindustrien
har et stort problem med at det etter hvert
ikke vil finnes nok fisk man kan bruke
som fôr til oppdrettslaks. Masseproduksjon av mikroalger kan løse dette problemet, mener Eilertsen.
Grunnen til at planteplankton har
så stort potensiale er at de kan doble sin
egen biomasse på en dag. Dette tilsvarer
vekstraten til bakterier. I tillegg kan man
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dyrke planteplankton på steder som ikke
konkurrerer med jordbruk m.h.t. areal og
ressurser, derfor er dette en svært gunstig
energikilde. Eilertsen forklarer at mikroalge-produksjon gir oss et bedre alternativ som biodrivstoff enn for eksempel
rapsolje, som tar opp verdifullt jordbruksareal og vokser mye saktere. Dette
har ført til at det er mange slike satsninger på microalger internasjonalt, og prosjektet som har blitt satt i gang av Marin
Plankton gruppen har vært etterspurt av
både Norges Forskningsråd og EU.
Her dyrkes det frem store
tanker med mikroalger.
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Forskning

Rolf Ims og Nigel Yoccoz har passert 200 artikler i ISI Web of Science.
Tekst og foto: Ellen Kathrine Bludd.

Professorer Rolf Ims og Nigel Yoccoz har
passert 200 artikler i ISI.
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I løpet av det siste året har både Rolf Ims
og Nigel Yoccoz passert over 200 artik
ler i ISI web of Science, den mest brukte
data
basen for vitenskapelige artikler.
Rolf Ims er også listet som en «highly
cited» forfatter i den samme databasen.
Nigel Yoccoz sier at det er vanskelig å
definere helt riktig antall artikler siden
det er avhengig av hva man definerer
som «artikler» (med eller uten referee,
internasjonal eller nasjonal, osv.). Den
som er mest riktig tross alt er Core Collection, som er ganske likt Scopus (den
andre databasen som er gratis og som
mange bruker). Men selv Core Collection
inkluderer artikler uten referee behandling, f. eks. nyhetssaker i Nature eller
Science. Uansett hvordan man regner på
det, så er både Yoccoz og Ims godt over
200 artikler.
Ims sier at det er bare tall, han er
skeptisk til å legge for mye i bare antall.
Han sier at han og Nigel jobber mye i
store team. Dette betyr at de er med på
mye, og får dermed mye publisert. Men

det beste er de artiklene som de bygger
fra grunnen av her på AMB. Han er stolt
av artiklene de er med på helt fra planleggingsfasen. Det er disse artiklene de
bygger arbeidet videre på. Ims og Yoccoz
trekker frem sine dyktige kolleger her
på Nordlige populasjoner og spesielt de
unge, nye forskerne.
Rolf syns det mest fantastiske er når
han møter mennesker som har arbeidet
videre med noe de har lest i hans artik
ler. Han forteller entusiastisk at en gang
møtte han en som hadde startet et prosjekt i regnskogen på grunn av noe han
hadde lest i en av Ims sine artikler, dette
gjorde virkelig inntrykk. Det viktige for
Rolf og Nigel er hele tiden å komme vid
ere innen forskningen. De vil bygge vid
ere på de gode artiklene. Antall artikler
er ikke så viktig, men det bidrar vel til
å sikre finansieringen av de neste forsk
ningsprosjektene, sier Ims.
Vi på AMB gratulerer så mye, og ønsker
Nigel og Rolf lykke til videre med forskningen.
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Audun Rikardsen vant formidlingsprisen ved BFE.
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som baseres på resultater fra hans forskning, en bok som har fått meget god omtale. Vi gratulerer Audun
med prisen!
Her er noen av hans fantastiske bilder fra årets Bio-1104 kurs Biologisk Mangfold, et kurs han selv
er ansvarlig for. Kurset var på fjæreekskursjon på Sommarøy i et nydelig vær og med besøk av Jon
Ove Scheie ved Statens naturoppsyn og Bo Eide fra Tromsø kommune / Prosjekt Ren Kyst.

Foto: Audun Rikardsen

Foto: Rudi Jozef Maria Caeyers

Juryens begrunnelse var at Rikardsen over lang tid hatt et bevisst og aktivt fokus på god formidling av sin
forskning og aktiviteter gjennom et bredt spekter av medier og arenaer ut i ulike lag og folkegrupper. Gjennom dette arbeidet har han gitt et vesentlig og positivt bidrag til en allmenn profilering både av sitt fagfelt,
men også betydningen av forskning for samfunnet. Riksmedia som NRK og flere ledende riksaviser har hatt
flere innslag om Rikardsens forskning og relaterte fotoaktivitet. Rikardsen har også publisert en barnebok
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Foto: Audun Rikardsen

Opprykk til professor

Elisabeth Cooper er blitt utnevnt til professor i økologisk botanikk. Hun har
vært ansatt som førsteamanuensis ved
UiT Norges Arktiske Universitet siden
1.januar, 2008. Elisabeth Cooper fikk
opprykk til professor den 15.september,
2013. Den nye professoren har mange
års erfaring med feltarbeid i arktiske områder, med fokus på Svalbard.
Forskningen hennes har vært en
kombinasjon av observasjonsstudier og
eksperimentell planteøkologi, med spesiell vekt på effekter av beiting og klimaendringer. Coopers pågående forskning
har fokus på effekten av klimaendringer
om vinteren på terrestriske økosystemer.
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Hun har to store prosjekter, et fra
Norges Forskningsråd (NFR) på vinter
klimaendringer, det andre fra Senter
for Internasjonalisering av Utdanning
(SIU) for å utvikle en samarbeidskurs
for arktisk-alpin planteøkologi mellom
Universitetet i Tromsø og Institute of
Polar Research i Tokyo, Japan. Elisabeth
har til nå veiledet 26 masterstudenter og
tre doktorgradsstudenter.
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Disputaser 2014

Alexander Tøsdal Tveit

Andrey Voronkov

Tittelen på avhandlingen:
«Microbial communities and metabolic networks in Arctic
peatlands»

Tittelen på avhandlingen:
«Hard-bottom benthic ecosystem in Kongsfjorden, a glacial
fjord in the Arctic»

Veiledere:
Mette Svenning, AMB
Tim Urich, Universitetet i Wien, Østerrike

Veiledere:
Bjørn Gulliksen, AMB
Haakon Hop, NP
Stig-Falk Petersen, Akvaplan-Niva

Disputas: 2.mai, 2014

Foto: Ingrid Jensvoll

Disputas: 4.juni, 2014

Foto: Rudi Jozef Maria Caeyers

Teppo Rämä

Disputas: 27.mai, 2014

Tittelen på avhandlingen:
«Diversity of marine wood-inhabiting fungi in North
Norway»
Veiledere:
Lennart Nilsen, AMB
Geir Harald Mathiassen, TMU
Inger Greve Alsos, TMU
Håvard Kauserud, UiO
Jenni Nordén, UiO
Joseph Spatafora, The Oregon State University, USA
Foto: Mari Karlstad
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Nye ansatte
Elisabeth Halvorsen, PostDoc

Peter Leopold, Stipendiat

Elisabeth Halvorsen er utdannet marinbiolog fra Universitetet i
Tromsø. Hun har studert ulike aspekter ved dyreplanktonøkologi; fra taksonomi, artsfordeling og fysisk- biologiske interak
sjoner, populasjonsdynamikk, trofiske interaksjoner, karbonfluks,
adferdsøkologi og livshistoriestrategier. Geografisk spenner arbeidet fra det nordøstlige Norskehav og nord-norsk sokkel til oppvelling-systemet langs vestkysten av Spania og Portugal, og i de senere
år hovedsakelig Arktis og farvannene rundt Svalbard.
Elisabeth har også erfaring fra forskningsadministrasjon, som
programsekretær for EU-prosjektet Trans-Atlantic studies of Calanus

Peter is originally from Germany. He has studied Marine Biology in
Rostock and at the University Center in Svalbard. His Master degree
was a Benthic-ecology /-ecotoxicology study of the amphipod community in Isfjorden, Svalbard.
As experienced scientific diver and underwater photographer,
Peter has over the past years been part of many different scientific
projects in the Arctic as well as Antarctica.
His PhD now is part of the «Marine Night Project» and will investi
gate Blue mussels on Svalbard, where Blue mussels have possibly
reappeared due to changing climate conditions after 1000 year
absence. The main focus of his work will be on the distribution of
Blue mussels and regulating factors for growth, reproduction and
settlement.

finmarchicus (TASC: 1997-1999), som programsekretær for forskernettverket og forskerskolen ARCTOS (2008), og som administrativ
koordinator for EU-prosjektet Arctic Tipping Points (ATP: 2009-212).
Som Post Doc på NFR-prosjektet Carbon Bridge skal Elisabeth
studere dyreplanktonsamfunnet i Atlanterhavsvannet langs vestog nordkysten av Svalbard, med hensyn til artsfordeling, trofiske
interaksjoner og produksjon. Prosjektet som helhet fokuserer på
betydningen av det innstrømmende Atlanterhavsvannet (både fys
isike og biologiske faktorer) for produksjon og karbonfluks i sokkelområdene nord for Svalbard, og hvordan klimatiske endringer i
Arktis (med lengre isfrie perioder og potensiale for oppvelling langs
sokkelen) kan medføre forandringer i dette systemet i fremtiden.

Sigrid Engen, Stipendiat
Sigrid Engen har bachelor og mastergrad fra UIT som ble avsluttet
våren 2010. Hun har arbeidet som feltassistent ved Norsk Polarinstitutts (NP) sjøfuglovervåkning på Bjørnøya seks etterfølgende somre
siden 2007. Masteroppgaven undersøkte potensielle klimaeffekter
på den høy-arktiske sjøfuglarten alkekonge og var også tilknyttet Polarinstituttet. Etter endt master gikk arbeidet over i en vitenskapelig
assistentstilling hos NP i et par år, etterfulgt av et e
 ngasjement på
NINA i forbindelse med utarbeidelse av en statusrapport for norske
sjøfugl. Engen er ansatt i en treårig stipendiatstilling i forskningsrådsprosjektet CultES, med Vera Hausner som prosjektleder. CultES
har som overordnet målsetting å utvikle romlige verktøy for kartlegging og overvåkning av kulturelle økosystemer til bruk i adaptiv
forvaltning av norske verneområder.

Nyheter fra AMB – juni 2014

Malin Ek, Stipendiat
Malin Ek begynte i stipendiatstilling ved AMB i mai 2014. Hun jobber
med fjellbjørkeskogens resiliens i «Lauvmakk-prosjektet» som er
et samarbeid mellom forskningsgruppen nordlige populasjoner og
økosystemer ved AMB og NINA (Norsk Institutt for Naturforskning).
Stillingen er knyttet til aktivitetene i Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (KOAT).
Malin har en master i miljøbiologi fra Helsingfors Universitet
i Finland og har også blant annet studert arktisk biologi ett år på
UNIS, Svalbard. Masteroppgaven hennes omhandler vegetasjon og
variasjoner i biomasse ved skoggrensen i nordlige deler av Europeiske Russland og hvordan dette kan kartlegges ved hjelp av fjernmåling. Hun har senere også vært engasjert i næringsvevsstudier i
Nordøstre Grønland. Malin kommer fra Finland med svensk som
morsmål, og har arbeidet innen miljøforvaltning/kystsoneplanlegging i Norge før hun begynte i denne stillingen.

John Fredrik Strøm, Stipendiat
Strøm fullførte mastergraden min i ferskvannsøkologi ved UiT, med
evolusjonær økologi som hovedtema i desember 2013. Han begynte som PhD stipeniat ved AMB i mai 2014 på forskningsgruppen
Freshwater ecology. John Fredrik skal jobbe på prosjektet Salmotrack,
som har pågått siden 2006. Stillingen er knyttet opp mot både AMB
og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA Trondheim) og Strøm
har veiledere fra begge institusjonene. Arbeidsoppgavene vil omhandle modellering av flere aspekter av sjøvandring hos laks, blant
annet om klimaendringer påvirker vandringsmønster.
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Mastergradskandidater fra AMB våren 2014
Tekst: Stig Sandberg og Ellen Kathrine Bludd. Foto: Rudi Jozef Maria Caeyers.

Tradisjonen tro ble årets mastergradskandidater behørig feiret på
NFH-bygget torsdag 5. juni. Og antall
kandidater har økt over 50 prosent
sammenliknet med forrige studieår.
Vel 80 av studieårets 174 mastergradskandidater var til stede på årets mastergradsavslutning ved Fakultet for biovitenskap,
fiskeri og økonomi. 174 kandidater er ny
rekord for studieåret 2013-2014, tilsvarende tall for forrige studieår (2012-2013)
var 115 kandidater, dvs en økning på over
50 prosent. Mange av de inviterte mastergradskandidatene hadde ikke anledning
å møte på arrangementet da de enten var
ferdige kandidater fra tidligere i år eller i
fjor høst, var på jobb eller hadde reist til
sitt hjemsted.
Mastergradskandidatene fra AMB
våren 2014 (ikke alle tilstede på bildet):
Solveig Enoksen, Martin Kristiansen,
Lorenzo Ragazzi, Silja Sletten, Sigrid
Østrem Skoglund, John Fredrik Strøm,
Xhevahire Jahiri, Ida Helene Funderud
Kallevik, Martin Solhøi Andersen, Moritz
Klinghardt, Mari Jacobsen, Edurne Ibarrola, Holly Abbandonato, Camilla Bakken
Aas, Kristin Marlene Sommerseth Johansen, Karolina Paquin, Øyvind Haugland,
Mathilde Lemoullec, Iratxe Lorea Casado
Barosso, Fernando Alvira-Iraizoz, Eirik
Haugstvedt Henriksen, Stuart Thomson
og Birgitte Refsnes.
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BFE sommerfest – Prosjekt Ren Kyst
Tekst: Ellen Kathrine Bludd. Foto: Børge Damsgård.

Som er del av prosjektet Ren Kyst valgte
Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og
Økonomi å rydde fire strender i Tromsø
Kommune som en del av årets sommerfest. Prosjektet som er finansiert av Fylkesmannen har som mål å rydde omlag
35 særlig forsøplede lokaliteter langs
kysten av Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.
I tillegg til å få ryddet disse lokalitetene, så ønsker prosjektet også å bidra til
oppmerksomhet rundt problemet, og å
bidra til å redusere mengden avfall som
ender opp i havet. Marin forsøpling er et
voksende globalt miljøproblem, og våre
«rene arktiske farvann» er dessverre ikke
så rene som en kunne tro. På grunn av
vår beliggenhet i forhold til strøm- og
vindmønstre, så tar Norges kyst imot en
god del marint avfall fra både fjerne og
nære havområder.
Marint avfall både i vann og på strand/
kyst kan skade dyreliv og miljø, kan forårsake kostnader ved skader på fartøy
og redskap, er lite pent å se på, og kan
koste store summer å rydde opp dersom
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en ønsker det bort. En svært stor del av
det en finner som avfall i havet og langs
kysten vår er laget av plast. En stor del av
emballasje og fiskeredskap er i dag laget
av plast, og det er disse kategoriene avfall en finner mest av langs kysten i nord.
Plast er et uorganisk material som ikke
brytes ned biologisk, så plastavfall i havet og på kysten vil derfor ikke bli borte i
overskuelig fremtid.
To busser med ca. 100 ansatte fra BFE
dro ut fredag formiddag til Grøtfjord,
Rekvik, og Sør-Kvaløya. Både forskere,
administrasjon og ledelsen på fakul
tetet stod på og fikk samlet inn masse
avfall. Der var nok søppel å ta av, selv
om noen av de lokale i Grøtfjord mente at i år var det lite søppel i forhold til
andre år. Grunneieren i Grøtfjord var
så takknemlig at han kom med kaffe og
hjemmebakte lefser som takk. Det kjennes godt å gjøre en innsats for en renere
kyst, men vi hadde det også veldig hyggelig sammen. Det er allerede foreslått å
gjenta prosjektet til neste sommerfest.
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Entusiastiske BFEere tar i et tak for
en renere kyst.
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