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Til alle ved AMB
Årets opptakstall fra Samordna opptak er klare og interessen for biologi i Tromsø er stigende. Instituttet opplever en total økning fra 2014
på hele 43 % (fra 74 til 106 studenter) når vi summerer bachelor- og
masterprogrammene. Biologi, klima og miljø har 41 førsteprioritetssøkere, Miljøledelse og forurensingsbiologi har ni, og master i biologi
har hele 56. I tillegg har 15 internasjonale studenter takket ja til master i biologi. Det er gledelig at interessen for biologi er stigende, for
det trengs mange gode hoder og hender til å løse de ulike problem-
stillingene våre.
Interessen og investeringslysten til industrien når det gjelder olje
i nord har ikke levd opp til forventingene, mens sårbarheten til de
fornybare ressursene i nord har fått økende interesse. Forståelse av
biologiske prosesser og forvalting av biologiske ressurser i nord er
blitt mer synlig og kan være en del av forklaringen til den gledelige
økningen i søkertallene. At man i tillegg tilbyr meget god undervisning, har et godt faglig tilbud og jobber målbevisst med rekruttering
er nok også meget viktig.

I arbeidet med en ny strategi for instituttet avdekket vi at det er
veldig mye bra ved AMB og at vi har meget gode studie-tilbud. Det
ble bekreftet av undersøkelsen i studiebarometeret. Hele strategi-
dokumentet ligger nå tilgjengelig på AMBs nettsider. Strategien forteller hvor vi er i dag og hvor vi skal. Den skal vare frem til 2020 og
blant tiltakene er å opprettholde den aktive felt-, tokt- og laboratorie-
baserte undervisningen. Målet å være tett på forskingen i hele utdanningsløpet. Et eksempel på dette kan man lese om i nyhetsbrevet.
I dette nyhetsbrevet kan du ellers lese om nye forskingsfunn ved
AMB, hvordan vi jobber med rekruttering av studenter, nytilsatte og
vår eneste uteksaminerte PhD så langt i år. Det er også veldig gledelig at AMB hadde stor uttelling når det gjaldt priser på festdagen til
UIT. Jeg vil igjen benytte anledningen til gratulere Prof. Rolf Ims og
Prof. Nigel Yoccoz med forskingsprisen 2015 til UIT og Prof. Audun
Rikardsen med formidlingsprisen 2015. Prisene er vel fortjent og setter AMB på kartet overfor rektoratet.
Universitetet arrangerer Sykle til jobben-aksjonen som strekker

seg fra 30. april til 2. oktober 2015. Her er det mulig å vinne en sykkel
dersom man sykler minst 40 ganger i løpet av perioden. AMB ønsker
å motivere sine ansatte til å parkere bilen og heller være aktiv til og fra
jobb. Vi vil derfor ha en egen premiering av den ansatte som har flest
turer registrert i perioden, samt foreta en loddtrekning blant de aktive
del-takerne. Dersom du ikke har mulighet til å sykle kan du registrere
annen fysisk aktivitet med en varighet på minimum 30 minutter per
dag. Så her er det bare å finne fram sykkelen og gjøre seg klar til dyst.

Hilsen Geir Rudolfsen
Instituttleder

Forskning
Ny innsikt om kommunikasjon hos cyanobakterier
Tekst og foto: Anton Liaimer
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2D massespektrometri (i vårt tilfelle MALDI-imaging) er et fantastisk verktøy for visualisering av stoffenes lokalisering.
Figuren viser stor produksjon og utslipp av nostopeptolid rundt villtypekolonier, mens mutanten har redusert produksjon av nostopeptolid.
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Cyanobakterier, eller blå-grønne alger av slekten
Nostoc, har en av de mest komplekse livssykluser blant bakterier. Livssyklusene inkluderer det

bevegelige stadiet hormogonia, vegetativ vekst,
sporedanning og differensiering av nitrogen-
fikserende celler. Cyanobakterier er også kjent for
sin produksjon av sekundære metabolitter. Mange
av disse metabolittene er små peptider som syntetiseres via såkalt non-ribosomal peptid syntesevei
(NRPS), og de er ofte omtalt som cyanotoksiner
grunnet stoffenes giftige egenskaper.
Forskningsgruppa Mikroorganismer og planter setter som mål å avdekke den egentlige rollen
til cyanotoksiner. I vårt tidligere arbeid kunne vi
vise at ved å slå ut en av NRPS hos Nostoc punctiforme mister bakterien evnen til å gå over i
vegetativ vekst, og produserer heller bevegelige
hormogon. Dannelse og spredning av hormogon
er svært energikrevende, og varer derfor normalt
kun noen få dager med påfølgende overgang til
vegetativ tilstand. Samme mutant produserte
betydelig mindre mengder av et annet NRP, nostopeptolid. I vårt siste arbeid var vi i stand til å
bevise at nostopeptolid er viktig for å hemme

produksjonen av hormogon. Over-raskende nok
kunne vi ikke se forandringer i gen-uttrykket og
produksjon av nostopeptolid gjennom livssyklusen, men vi viste at konsentrasjonen i medium
reguleres gjennom eksopolysakkariders bindingsevne til stoffet.
Vi har også studert produksjon og genuttrykk
av nostopeptolid i denne cyanobakteriens symbiose med planter, levermose Blasia pusilla og
angiosperm Gunnera manicata. Begge plant-
ene hemmet både genutrykk og produksjon av
nostopeptolid, og endret i tillegg markant produksjonen av andre sekundære metabolitter hos
N. punctifome. Funnene er underbygget ved bruk
av bl a CFP reporter gen, mass spectrometri, meto-
bolite networking og MALDI-imaging.
Dette arbeidet bidrar til forståelse av mekanismer i intercellulær kommunikasjon og regulering
av livssyklus hos flercellede bakterier. Oppklaring
av cellulære funksjoner til cyanotoksiner vil også
kunne bidra til forståelse av toksiske algeoppblomstringer, en kjent utfordring på verdensbasis.
Arbeidet fikk stor oppmerksomhet og ble nylig
omtalt i Nature Reviews Microbiology.

REFERANSER:
Liaimer et al. (2011) A polyketide interferes with cellular differentiation in the symbiotic cyanobacterium Nostoc punctiforme. Environ Microbiol Reports 3(59):
550-558
Liaimer et al. (2015) Nostopetolide plays a governing role during cellular differentiation of the symbiotic cyanobacterium Nostoc punctiforme. PNAS DOI:
10.1073/pnas.1419543112
Du Toit, Andrea (2015) Metabolites in differentiation. Nature Rev Microbiol 13, 126
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Effekten av ulike mengder nostopeptolid på evnen til å produsere hormogonia i spredningsstadiet hos N. punctiforme.
Kontrollen viser massiv spredning fra koloni, mens kolonier som var eksponert for nostopeptolid var hemmet i produksjonen av hormogonia.

Uttrykk av nostopeptolid gen hos N. punctiforme i frittlevende tilstand og i symbiose med levermosen Blasia pusilla.
Gen for CFP (cyanfluorescent protein) er plassert under nostopetolid promotor, og gir blå farge ved uttrykket. Bilder til
høyre er cyanobakteriens autofluorescens. Figuren viser svært lavt genuttrykk i symbiotisk tilstand.

Visualisering av nostopeptolid ved hjelp av MALDI-imaging hos frittlevende N.punctiforme og i symbiose med Gunnera
manicata. Figuren viser redusert nostopeptolid produksjon i symbiotisk tilstand.
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Gordon Research Conference i Barga (Lucca), Italia
Tekst: Ingrid Wiedmann

54 fornøyde Gordon Research Seminar (GRS) deltakere
sammen med mentorene Jackie Grebmeier, Lee Cooper
og Marilyn Raphael, og GRS Chair Marie Seguret.

I midten av mars gikk Gordon Research Conference i polar marin
vitenskap og det assosierte Gordon Research Seminar av stabelen i
Barga i Toskana, Italia. Temaet i år var «Polar Shelf and Shelf Breaks
in Times of Rapid Climate Warming», og både forskere og stipendiater fra AMB var sterkt involvert. Paul Wassmann var hovedorganisator av konferansen, Marit Reigstad stilte som diskusjonsleder, Bodil
Bluhm var invitert til å holde foredrag og Ingrid Wiedmann bidro til
organisering av seminaret. I tillegg var AMB representert med seks
øvrige deltakere, som alle presenterte poster.
Gordon Research Conference har et spesielt format. Grunnleggeren Dr. Neil E. Gordon ville fremme uformell og direkte kommunika-
sjon mellom forskere innen samme felt og forbedre interdisiplinær
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naturvitenskapelig utveksling. Allerede på 1920-tallet etablerte han
konferansen som bare tillater få deltakere (i dag under 200) og blir lagt
til et sted der forskerne innkvarteres uten for mange andre forstyrrelser.
Vi ble innkvartert på Il Ciocco hotellet i Toskana. Vi hørte bare
noen få, lengre foredrag per dag, mens resten av tiden gikk til poster-
presentasjoner og et uformelt ettermiddagsprogram med ekskursjoner. Slik hadde vi mye tid og mulighet til å diskutere nye ideer og
knytte nye kontaktnettverk.
For noen år siden ble også Gordon Research Seminar etablert.

Seminaret er spesielt forbeholdt yngre forskere som holder foredrag
og posterpresentasjoner for hverandre. I en avslappet og inkluderende atmosfære kunne vi diskutere dagens vitenskapelige problem-

stillinger innen polar havforskning.
For deltakerne fra Tromsø var deltakelsen på Gordon konferansen i Italia også en reise til vårlige omgivelser. Det var deilig å ikke
tenke på at vi vanligvis tar prøver i is og snø, og i stedet nyte kaffe-
pausene og ettermiddagene ute i en varm vårsol. Vi ble kjent med
polarforskere som jobber i 22 forskjellige land (blant annet Saudi
Arabia og Hawaii, USA!) og fokuserte på alt fra fysisk oseanografi til
fytoplankton, dyreplankton, benthos, hval og pingviner. Det er neppe
overraskende at vi lærte masse i en meget hyggelig atmosfære. Hjertelig takk til Paul Wassmann som gjorde konferansen og seminaret til
en stor suksess!
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Hva skjer med dyrelivet når skumringens time kommer midt på dagen?
Tekst: Gabi Wagner, Jørgen Berge og Tonje Engevik Eriksen

Foto: Eirik Palm/Svalbardposten.no
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På formiddagen 20. mars 2015 passerte månen
mellom jorda og sola. Dette skapte en spekta-
kulær total solformørkelse på Svalbard og en
svært stor delvis formørkelse over fastlandet. I
Tromsø var hele 95 % av sola dekket. Neste tot-
ale solformørkelse vil skje først i 2061, så det var
ikke annet å vente enn at folk sprang mann av
huse for å få med seg denne begivenheten. Hendelsen brakte også fram visse spørsmål om hvordan dette ville kunne påvirke dyrelivet på land og
til vanns, noe et par av forskerne våre ved AMB

ønsket å se nærmere på.
Biologiske klokker har utviklet seg hos de
fleste organismer vi kjenner til, fra små encellede
organismer til det mer komplekse mennesket.
Lengden på perioden varierer enormt, fra timer
til måneder. Selv biologiske prosesser som skjer
kun en gang i løpet av livet styres av biologiske
klokker dersom de må skje til en spesiell tid.
Hvordan det indre urverket svinger med døgn og
årstider styres av solens lys, som synkroniserer de
biologiske klokkene til miljøet.
Hvilken atferd man kan forvente hos dyr når
månen skygger for sola og det blir mørkt midt
på dagen, spurte reporter Eli Kari Gjengedal vår
kronobiolog Gabi Wagner da Tv2 besøkte Vitensenteret i Tromsø i anledning solformørkelsen.
Vil dyret tro at det er natt og starte kveldsrutinene
sine, vil det bli forvirret og oppskjørtet, eller vil
det ikke reagere i det hele tatt? Tidligere solformørkelser har vist et stort spenn av reaksjoner
hos ulike dyrearter. På bondegårder har man sett
at hestene går tilbake til stallen når mørket siger
på, og hanen starter å gale igjen når sollyset retur
nerer, slik som ved morgengry. Flodhester har

vist seg å bli urolige, mens sjimpanser er de eneste
dyrene vi så langt vet observerer solformørkelser
med nysgjerrighet slik som oss mennesker. Wagner hadde med seg huskyen Birk som forsøksdyr
for å undersøke om solformørkelsen påvirket
hans biologiske klokke. Birk viste ikke tegn til å
reagere nevneverdig, han nøt oppmerksomheten
fra forbipasserende og solte seg i glansen.
Ved tidligere solformørkelser har man sett
at fugler har sluttet å synge og skogen har blitt
helt stille. Om det blir like stille i havet når det
blir helt mørkt midt på dagen, ønsket professor
Jørgen Berge å finne ut når solformørkelsen var
total på Svalbard. Sammen med Colin Griffiths
og et knippe studenter dro han ut med ekkolodd
i Adventfjorden for å kunne registrere aktiviteten
til mikroorganismene i havet før, under og etter
solformørkelsen.
Døgnmigrasjon av dyreplankton er den største synkroniserte bevegelsen av biomasse på
jordkloden. Ved morgengry tvinges de i skjul
i havdypet, av frykt for å bli mat for større rovdyr som jakter oppe i dagslyset. Men når nattens
mulm og mørke atter senker seg kan de trygt
svømme til overflaten hvor vannlagene er mer
næringsrike. Ved hjelp av sollyset synkroniseres
denne massebevegelsen nøyaktig til dag og natt.
Likevel har man enda ikke kommet til bunns i
hvordan de små dyrene i dypet skjønner at det er
på tide å bevege seg oppover.
Det store spørsmålet var derfor om solformørkelsen ville føre til en betydelig endring i
vandringsmønsteret hos dyreplanktonet på Svalbard, eller om denne naturens bløff ville bli avslørt? Ville de reagere direkte på reduksjonen i
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Foto: Karine Aarskog

sollys ved å søke opp til overflaten? Eller ville deres indre biologiske
klokke fortelle dem at det fortsatt var midt på dagen, og at de måtte
holde seg i det trygge dypet? Selv om den totale solformørkelsen ikke
varte mer enn to minutter ble det gradvis mørkere i løpet av en time
og millioner av plankton gikk fem på! Instrumentene viste tydelig at
det få organismer igjen på bunnen under den totale formørkelsen,
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men disse returnerte raskt til dypet når lyset begynte å komme tilbake. Blant de organismene som så ut til å respondere mest på endringen i lys var krillen.
Hvordan dyr, slik som hunden Birk og krillen i Adventfjorden,
påvirkes av sollyset vil Wagner og hennes kollegaer undervise masterog doktorgradsstudenter fra høsten 2015. I det nye kurset Biological

Rhythms (BIO-3014 og BIO-8017) belyses de underliggende genetiske, molekylære, fysiologiske og atferdsmessige mekanismene som
er knyttet til livets rytmer. Studentene vil blant annet få muligheten
til avdekke og analysere sin egen biologiske rytme i løpet av kurset.
De vil også kunne forklare hvorfor Birk var feil dyremodell for TVeksperimentet.
6

Studier
Nytt norsk-japansk masteremne ved AMB
Tekst: Elisabeth Cooper

Norske og japanske forskere hopper av glede av felles feltarbeid i Adventdalen
på Svalbard. Foto: Takayuki Nakatsubo

Nyheter fra AMB – april 2015

7

Studier

Deltakere på første JANATEX workshop, i Tokyo i februar 2015. Foto: Nanna Baggesen

Snart vil norske og japanske studenter kunne ta et felles emne i arktisk alpin plante-
økologi. «Med feltarbeid i begge land får studentene en enestående læringsmulighet»,
sier prosjektkoordinator Elisabeth Cooper.

Professor Elisabeth Cooper ved UiT Norges Arktiske Universitet er lederen av samarbeidsprosjektet Japanese
and Norwegian Arctic-Alpine Terrestrial plant Ecology eXchange (JANATEX) som Institutt for arktisk og
marin biologi (AMB) har sammen med National Institute of Polar Research (NIPR). Formålet med prosjektet er å utvikle et felles masterkurs i arktisk alpin planteøkologi, holde seminarer og workshops for studentene, samt fremme felles forskningsprosjekter. Felles veiledning av studentene vil starte opp sommeren 2015
med utveksling av studenter til Svalbard og de japanske alper.
Den første workshopen er allerede avholdt ved NIPR i Tokyo i mars i år, og ni japanske studenter deltok
sammen med en gruppe fra AMB bestående av en professor, en førsteamanuensis, en post doc, en stipendiat
og en nylig uteksaminert masterstudent. Studentene presenterte egen forskning, de diskuterte forskning på
Svalbard og i de japanske alpene, og de så på forskjellene mellom det japanske og norske utdanningssystemet.
Masterkurset vil arrangeres av UiT, men undervisningen vil gjennomføres i både Norge og Japan ved
bruk av felles pensum. Gjennom bruk av internett kan de japanske og norske studentene samarbeide om felles problemstillinger til tross for at de bor på hver sin del av jordkloden. Årlig vil det arrangeres feltkurs som
Nyheter fra AMB – april 2015

Elisabeth Cooper underviser en japansk student i eksperi-
mentelt feltarbeid på Svalbard. Foto: Motoaki Tojo

Å lære om hverandres kulturer er viktig. Elisabeth Cooper
i kimono i Japan. Foto: Toshirou Umeda

vil samle studentene fra begge landene. Her vil de introduseres for ulike vegetasjonstyper, felteksperimenter
og metoder, og de vil få sitt eget prosjekt. I 2016 vil feltkurset holdes på Svalbard og det norske fastlandet,
mens i 2017 er det planlagt til de japanske alper.
Siden både Norge og Japan har alpine fjellområder og både norske og japanske forskere gjennomfører
studier på Svalbard, tror professor Elisabeth Cooper ved AMB og programkoordinator i Japan, Masaki Uchida, at både forskere og studenter fra de to landene vil få mye ut av et felles forskningsbasert masteremne.
«Studentene får også unike muligheter til å lære om floraens likheter og forskjeller i Japan og i Norge. Vi
håper at de vil utvikle vennskap på tvers av landene, og at dette vil føre til økt samarbeid mellom norske og
japanske forskere i framtiden», påpeker Cooper.
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Rekruttering av nye biologistudenter
Tekst: Renathe Lohne. Foto: Maria Antonsen

Elevene ombord på Johan Ruud i full sving med
sortering av fisk og reker etter tråling.
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Studieprogrammene ved AMB kom godt ut i Studiebarometeret for 2014. Studiebarometeret er en

nasjonal studentundersøkelse som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet, og portalen
skal være et verktøy for blant annet potensi-elle
studenter. Master i biologi var ett av studiene
ved UiT som kom best ut. Det nye studiet miljø-
ledelse og forurensningsbiologi var ikke med i
undersøkelsen.
Det utføres forskjellige rekrutteringstiltak
gjennom hele året, men det største trykket er helt
klart på våren før søknadsfristen. UiT Norges arktiske universitet deltar på mange av de store utdanningsmessene i landet og reiser på skolebesøk.
AMB bruker å stille med representanter på disse
arrangementene, og i år deltok vi på utdanningsmessen i Bergen, Stavanger og Tromsø, samt på
åpen dag i Alta og Tromsø. I oljebyen, Stavanger,
var det spesielt mange interesserte i biologistudier.
Instituttet tilbyr hvert år en ukes skoletokt med

FF Johan Ruud for biologielever på videregående
skoler i Troms. Årets skoletokt ble arrangert 9.13. mars, og i år deltok elever fra Tromsdalen,
Heggen (Harstad) og Nordkjosbotn. Enkelte
klasser var så store at de deltok over to dager. På
toktet får elevene et innblikk i det marine økosy-
stemet, de lærer om de ulike dyregruppene med
fokus på tilpasning og levesett. Elevene fra Heggen videregående besøkte oss også på land, hvor
de ble presentert for både ferskvannsøkologi og
mikrobiologi. Elevene deltok på laboratorieøvelser på Naturfagbygget, og lærte om DNA-testing

og elektroforese-analyse. Sistnevnte aktivitet ble
også arrangert for en biologiklasse fra Sortland
tidligere i vinter, som i tillegg fikk en omvising
hos forskningsgruppa Arktiske dyrs fysiologi. I
forbindelse med et skolebesøk fra Nordkapp fikk
elevene høre på populærvitenskapelige foredrag
fra hele BFE-fakultetet, hvor AMB stilte med foredragsholder fra ferskvannsgruppa. Avslutningsvis ble alle elevene tatt med på omvisningen på
klimalaboratoriet på Holt.
Ferskvannsgruppa har også arrangert egne
feltaktiviteter for videregåendeelever i Signaldalselva og ved Skogsfjordvannet. Rekrutterings-
prosjektet ved Skogsfjordvannet kommer vi til å
satse på også i årene fremover.
I tiden rundt påske arrangeres hjemaksjonen
på BFE-fakultetet, hvor programstudenter har

muligheten til å reise til sitt hjemsted for å besøke
videregående skoler. Her skal de fortelle om
studietilbudet ved instituttet de tilhører. Det har
også i år blitt sendt ut programfoldere til videre-
gående skoler med realfagstilbud rundt om i hele
landet. Folderne er også sendt ut til et tilfeldig

utvalg Folkehøgskoler.
Helt nytt dette året er at vi prøver oss på
annonsering av studieprogrammene på facebook
og google. Det blir spennende å se om dette kan
ha en effekt på antallet studenter kommende studieår. Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte og
studenter som har bidratt i rekrutteringsarbeidet,
dere gjør en fantastisk innsats!
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Førsteårsstudenter på fagsosial samling i Skibotn
Tekst og foto: Marianne Simonsen

I slutten av april dro 16 førsteårsstudenter fra
bachelorprogrammene biologi, klima og miljø
og forurensningsbiologi og miljøledelse sammen
med instituttleder Geir Rudolfsen, første-
amanuensis Roar Kristoffersen og stipendiat

Marianne Simonsen til feltstasjonen i Skibotn.
Målet for turen var to dager spekket med både
faglige og sosiale aktiviteter.
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I Skibotn fikk studentene høre om partnervalg i dyreverdenen, parasitter hos ferskvannsfisk, jobbmuligheter etter biologiutdanningen og
de ble gitt generell informasjon om Institutt for
arktisk og marin biologi. I tillegg var det flere
praktiske øvelser som foregikk utenfor feltstasjonen. Den første dagen ble det satt opp fangstnett
for fugl og den andre dagen var aktivitetene elek-

trisk fiske samt sanking av bunndyr i Skibotnelva.
Høydepunktet for mange av studentene var da
instituttlederen kom tilbake til stasjonen med en
perleugle som hadde fløyet i fangstnettet. Ugla
ble øyeblikkelig fotostjerne og alle ville ta på den
myke, veltilpassede fjærdrakten. Selv syntes nok
ugla det ble et voldsomt oppstyr, og den var trolig
ganske snurt etter å ha mistet ei nyfanga spissmus
da den fløy i fangstnettet. Perleugla ble til slutt
ringmerket før den sluppet fri igjen.
Det var også stor stas for studentene med elfiske og bunndyrfangst ledet av Roar og Marianne fra ferskvannsøkologisk faggruppe. Studentene fanget både ørret, røye, trepigga stingsild og
sandskrubbe. Bunndyrene som ble samlet inn var
døgnfluer, vårfluer, steinfluer, stankelbeinlarve og
en del andre arter. Det var stor underholdning å
studere bunndyrene i plastbakker da sulten meldte seg hos steinfluene og de begynte å spise opp
andre bunndyr. I laboratoriet ble fiskene under-
søkt for Gyrodactylus salaris – en fiskeparasitt
som uheldigvis finnes i Skibotnelva og tilstøtende
elver. Det var ingen Gyrodactylus på fiskene som
ble undersøkt, men det kom trolig av utvalget fisk
siden parasitten i høyeste grad er til stede i vassdraget. Studentene fikk likevel sett på Gyrodactylus da de undersøkte en tidligere fanget infisert
lakseunge. Til høsten vil Skibotnelva og de tilstøt-
ende elvene behandles med rotenon for å fjerne
parasitten, så er det bare å håpe at behandlingen
vil lykkes denne gangen.
Sosialt sett var det også en flott tur. På kvelden
første dagen koste deltakerne seg med taco og deretter samling rundt peisen med marshmallows og
godteri ut i de sene nattetimer. Alt i alt ble det en
vellykket samling med engasjerte studenter. Planen er å gjøre dette til et årlig «event» framover,
noe både studentene og instituttet trolig vil være
tjent med.
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Disputas ved AMB

Mikko Vihtakari
Disputas: 13.03.15
Tittel på avhandlingen:
«Bivalves as indicators of environmental pertur-
bations related to climate and ocean acidification»
Veiledere:
Professor Bjørn Gulliksen (AMB), 
seniorforsker Haakon Hop (Norsk polarinstitutt) og 
professor Paul Renaud (Akvaplan Niva AS)

Nyheter fra AMB – april 2015
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Nye ansatte ved AMB
Nanna Baggesen (stipendiat)

Renathe Lohne (førstekonsulent)

Nanna Baggesen er ansatt som stipendiat siden desem-
ber 2014. I sitt doktorgradsprosjekt skal hun se på
fenologi, nedbrytning og næringsinnhold i planter i
relasjon til ulike snødybder, i et forsøk med snøgjerde
i Adventdalen på Svalbard. Nanna ble utdannet som
biolog ved København Universitet i november 2014.
Her var hennes fokus på arktisk terrestriske økosystemer, og hun har tilbragt de tre siste somrene på øyen
Disko på Grønland, også i et forsøk med snøgjerde.
Her samlet hun bl.a. inn data til sin masteroppgave,

som handlet om CO2 flux fra økosystemet og spesifikt
fra empetrum hermaphroditum (krekling).

Renathe Lohne er oppvokst i Tromsø. Hun har studert
friluftsliv ved Høgskolen i Finnmark, folkekunst ved
Raulands-akademiet i Telemark og tatt en bachelorgrad i biologi ved UiT. Våren 2014 ble hun ferdig med
agronomutdannelse, og fra høsten skal hun forpakte
et gårdsbruk på Kvaløya. Renathe har jobbet i admini-
strasjonen ved instituttet siden november 2011, og
er nå ansatt i fast stilling hos oss. Hun skal fortsette
å jobbe innen studieadministrasjon, med fokus på

rekruttering.

Jon Brage Svenning (avdelingsingeniør)

Torunn Moe (avdelingsingeniør)

Jon Brage Svenning avsluttet sin master i biologi i
desember 2014, og har siden januar 2015 jobbet i et
vikariat som avdelingsingeniør for Hans Christian
Eilertsen i forskningsgruppa Marine plankton. Hans
arbeidsoppgaver er å drifte algelaboratoriet sammen
med to andre teknikere, samt å bistå i forskningen til
de vitenskapelige ansatte ved behov.

Torunn Moe har en master fra NTNU i Trondheim, der hun i samarbeid med Norsk institutt for
naturforskning (NINA) jobbet med kjønnsrate hos
elg. Hun har tidligere jobbet som assistent for NINA
på prosjektet SEAPOP, et overvåkningsprogram for
sjøfugler. Torunn ble ansatt som avdelingsingeniør
ved Høgskolen i Finnmark i 2009, og ble senere fusjo-
nert sammen med UiT. Hun har nå fått delt kontor
mellom Alta og Tromsø, og tilhører forskningsgruppa
Nordlige populasjoner og økosystemer. Siden hun
startet jobben som avdelingsingeniør har hun jobbet
mye på prosjekter på tundraen, men også i ferskvann
og marine systemer.

Renate Thorvaldsen (forskningstekniker)
Renate Thorvaldsen er fast ansatt som forskningstekniker i forskningsgruppa Arktiske dyrs
fysiologi, og vil jobbe med dyrestell og vedlikeholdsdrift på Arktisk biologi-bygget.
Nyheter fra AMB – april 2015
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Priser ved AMB

Foto: Tor Evensen

Foto: Ellen Kathrine Bludd

Foto: Ellen Kathrine Bludd

På Universitetets årlige årsfest som ble avholdt 26. mars mottok hele tre forskere fra Institutt for arktisk og marin biologi høyt hengende priser. Professor Rolf Anker
Ims og professor Nigel Yoccoz fikk forsknings- og utviklingsprisen, mens professor Audun Rikardsen fikk formidlingsprisen. Det var sju nominerte til forsknings- og
utviklingsprisen, mens prisen for formidling hadde seks nominerte kandidater. Vi gratulerer!

Professor Audun Rikardsen fikk
FORMIDLINGSSPRISEN 2015

Professor Rolf Anker Ims fikk
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPRISEN 2015

Professor Nigel Yoccoz fikk
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPRISEN 2015

Professor Rolf Anker Ims og professor Nigel Gilles Yoccoz har begge en sentral rolle i sin forskningsgruppe ved Institutt for arktisk og marin biologi. De er viktige bidragsytere for å fremme forskning og forskningsbasert undervisning, og bidrar til å gjøre
sin forskningsgruppe til en attraktiv samarbeidspartner både nasjonalt og internasjonalt – særlig innenfor et viktig og prioritert
forskningsfelt som klimaendringers virkning på økosystemene i nordområdene. I sitt vitenskapelige arbeid på dette feltet er både
empiriske og teoretiske tilnærminger godt representert. Særlig har Ims og Yoccoz markert seg ved å utvikle modeller og studie-
designer som tillater komparative analyser av data innsamlet over store geografiske områder og/eller lange tidsrom for å belyse
effekter av klimaendringer på arktiske økosystemer. Ims og Yoccoz har stått for flere større vitenskapelige gjennombrudd i sin
nordområdeforskning de seneste årene, og sammen utgjør de den mest kompetente konstellasjonen innen økologi og evolusjonsbiologi i Norge.
Nyheter fra AMB – april 2015

Professor Audun Rikardsen en svært aktiv forsker med
høy vitenskapelig produksjon, som over lang tid har hatt
et bevisst og aktivt fokus på formidling av sin forskning
ut over den vitenskapelige arena. Han besitter en sjelden
evne til å formidle forsk-ningen i mange kanaler. Rikardsen har satt en ny standard for forskningsformidling:
Formidlingen hans er produktiv, kreativ og innovativ. Rikardsen behersker de tradisjonelle formidlingskanalene
godt, herunder TV, radio, aviser og foredragsvirksomhet.
Han benytter i tillegg nye og spennende kanaler, som
dokumentasjonsfilm, barnelitteratur og fotografi. Dette
gjør at han når ut til stadig nye publikumsgrupper. Bruken av fotografi er særlig godt tilpasset vår tids visuelle
verden, og dette gir ham stor gjennomslagskraft i media.
Rikardsen har mottatt flere priser for sin forskning og
for sin formidling. Han har gitt et vesentlig og positivt
bidrag til en allmenn profilering av UiT, sitt fagfelt og av
betydningen av forsk-ning for samfunnet.
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