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Til alle ved AMB
Med en gledelig øking av antallet bachelorstudenter ved årets opptak er det ekstra hyggelig å arbeide med deres læringsmiljø. Den fagsosiale samlingen har som mål å knytte de tettere sammen og la de
komme tett på faget. Bachelorstudentene var økologisk interessert, og
majoriteten hadde interesser mot det marine miljøet med en vektlegging av den zoologiske delen. Det er fantastisk mye positiv energi i
studentene og jeg vil takke Javier og Malin så mye for deres bidrag til
gjennomføringen.
Statsbudsjettet for 2016 gav klare signaler om at det blir en ny
modell for den resultatbaserte omfordeling (RBO) mellom institusjonene i UH sektoren. Dette kan medføre at uteksaminerte programstudenter blir en del av det UIT måles på. Historisk har omtrent
halvparten av bachelorstudentene ikke fullført og administrasjonene

skal prøve å få til en kartlegging av årsakene til frafallet fra bachelorprogrammene. AMB har så å si ingen frafall fra master.
Når dette skrives er tegningene av det nye biologibygget ferdigstilt.
Det har vært en krevende prosess for å få viktige funksjoner på plass
i bygget når man har gått ned fra dagens 5000 kvadratmeter til under
3000. Det har vært mange konstruktive innspill og jeg vil takke for disse.
Ellers kan dere lese om noen av aktivitetene på AMB her i nyhets-
brevet. Kreative og engasjerte ansatte fikk mye positiv respons på sine
aktiviteter under forskningsdagene. De viser nye måter å formidle
biologi på som var populært hos både unge og voksne. Dette er viktig og de er vårt ansikt utad. AMB har mange initiativ og prosjekter i Arktis og vi skal fortsette med å være ledende i regionen. Det
er også blitt bevilget betydelige midler til å bygge infrastruktur på

Varangerhalvøya (NFR) og Svalbard (Mohn), noe som er med på å
styrke langstisplanen innen forsking som UIT sendte til Kunnskapsdepartementet.
Det er ellers alltid hyggelig å gratulere de som har forsvart sin avhandling og ønske de nye velkommen. Med en ny grad fra AMB eller
ny jobb på AMB åpner det seg muligheter.

Hilsen Geir Rudolfsen
Instituttleder

Forskning
Endringer i snødekket og påvirkning på arktisk vegetasjon
Tekst og foto: Nanna Baggesen og Helen Andersson.

Oppsett av digitalt kamera som viser plantevekst på Svalbard.
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Arktis utgjør en stor prosentandel av jordens samlede areal. Polen
spiller blant annet en viktig rolle i karbonbalansen og er oppholdssted
for et omfattende dyreliv. Det er derfor viktig å prøve å forstå hvilken
påvirkning eventuelle fremtidige globale klimautfordringer kan ha på
det arktiske økosystem. Dette er dessverre ingen enkel oppgave. I et
prosjekt som finansieres av Norges forskningsråd forsøker ansatte fra
UiT Norges arktiske universitet og forskere fra andre organisasjoner
å oppklare noen av mange spørsmål om hvilken effekt disse klimatiske endringene kan ha på det terrestriske arktiske økosystem.
Studiet utføres på Svalbard, hvor tidspunktet for snøsmeltingen
registreres. Deretter undersøkes innflytelsen det har på timingen av
vegetasjonens fenologiske faser. Det nye aspektet i prosjektet er at
man ikke kun ser på individuelle planter, men nå også på plante- og
landskapssamfunn. Dette gjøres ved å kombinere informasjon fra tradisjonelt feltarbeidsbasert innsamlingsteknikk med data fra digitale
kameraer og satelitter.
Nanna Baggesen er ansatt som stipendiat på prosjektet. Hun jobber i en dal hvor det er satt opp ti snøgjerder. Gjerdene er plassert
vinkelrett i forhold til dominerende vintervinder, noe som innebærer
at det på baksiden av gjerdene dannes en dyp snøhaug som vil smelte
senere på året enn i områder uten gjerder. Bak hvert gjerde er det på
utvalgte steder plassert små kamre i plexiglass som etterligner oppvarmingen som skjer om våren og sommeren. Formålet med dette
årets feltarbeid var å avgjøre hvilken effekt de ulike snødybder har
på eksempelvis plantenes blomstring og frøspredning. Videre ble
næringsinnholdet i blader og jorden undersøkt for å se på eventuelle
endringer mellom de ulike snødybder. En kobling av disse resultatene
vil kunne gi et godt bilde av hvordan spesifikke plantearter kan bli
påvirket av mulige fremtidige endringer i snødekket.
Helen Anderson er ansatt som postdoc på prosjetet og bruker
satelittdata og digitale kameraer for å bestemme hvilke endringer som
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Forskning

Snø som samles bak gjerdene resulterer i senere snøsmelting om våren.

I dette bildet fra et spesielt kamera vises de grønne områdene med vegetasjon i rødt (falsk farge).

har skjedd i timingen av vårens snøsmelting, lengden av den snøfrie sommeren og vegetasjonens vekststart.
For å kunne gjøre dette er det satt opp kameraer i typiske vegetasjonstyper på tvers av dalen, og disse kan
brukes til å registrere plantevekst gjennom sommeren. Resultatene som kommer fra «naturlige forhold» kan
så sammenlignes med Nannas data fra områdene bak snøgjerdene. Dermed vil man kunne bestemme hva
som kan skje med planteveksten under ulike snøsmeltingsscenarioer.
For å kunne forstå hva som skjer i en større skala brukes det bilder med falske farger fra et spesielt kamera
som er montert ved et fjell i dalen. Bildene brukes til å bestemme sesongbestemt plantevekst og snøsmelting-
ens timing. I tillegg mottas liknende informasjon fra satelittdata, noe som kan gi en lengre tidsserie av data
enn det som kan samles inn over de tre år som prosjektet varer. Dataene som er innsamlet av Nanna gir
et viktig datasett som kan godkjenne og bekrefte den informasjon som kommer fra digitale kameraer og

satelitter. På denne måten kan det gis en mer eksakt vurdering av hvordan planteveksten i Arktis kan endre
seg i fremtiden.
Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase og første feltsesong er nylig avsluttet. Årets snøsmelting var sen, og
man kunne tydelig se hvor raskt vegetasjonen ble aktiv så snart den ble snøfri, slik at den kunne blomstre
og spre frøene sine før høstens snøfall. De digitale kameraene har levert et godt datasett som kan brukes til
å bestemme plantevekst i ulike vegetasjonstyper, og lanseringen av nye satelitter lover høytoppløselig bildemateriale. I løpet av vinteren vil årets innsamlede data bli arbeidet med i fellesskap med kollegaer i Norge,
Danmark og Japan, noe som vil gi et godt grunnlag til å fortsette prosjektet.
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Forskning
Publikasjon av tredje spesialutgave om marin økologi i hele Arktis
Tekst: Bodil Bluhm. Foto: Mar Fernandez

Deltakerne på workshop i Kroatia i 2012.

Arktis er i endring. Denne endringen krever at vi sammenfatter det vi
vet om dagens arktiske havområder, fra fjæra til havdypet, og fra fys-
ikk til biologi. Dette er bakgrunnen for at professor Paul Wassmann
tok initiativ til å organisere en workshop, den tredje i rekken, med mål
om å integrere hele Arktis. Med støtte fra instituttet sikret han finansiering til å invitere 30 kunnskapsrike arktiske forskere til en fire dagers
lang workshop i Kroatia. Sammen med professor Marit Reigstad,
Dr. Jackie Grebmeier (University of Maryland, USA) og Dr. Eddy Carmack (Institute of Ocean Sciences, Canada) satte han sammen inter
nasjonale forfatterteam og ga dem utfordrende oppgaver.
Tema fra dette tredje arbeidsmøtet, og artiklene som ble skrevet
basert på dette møtet, utgjør en syntese av hvordan ulike regioner
Nyheter fra AMB – oktober 2015

i Polhavet fungerer og henger sammen. Dette inkluderer den marginale issonen, innstrømningsområdene for Atlanterhavsvann og
Stillehavsvann og transporten av dette vannet gjennom Polhavet, og
kystområdene karakterisert av stor tilførsel fra de store arktiske elv-
ene. Også områdene i Polhavet som tidligere har vært karakterisert
som sokkelområder med henholdsvis inn- eller utstrømning av vann
til eller fra Polhavet, og de indre sokkelområdene og det sentral Polbassenget er beskrevet. Store overordnede forskningstema på tvers av
geografi og fagdisipliner er også sammenfattet, slik som primærproduksjon, fenologi, den mikrobielle sløyfen, vinterbiologi og biogeografi. Dette er nå samlet i «Overarching perspectives of contemporary
and future ecosystems in the Arctic Ocean.»

I en spesialutgave av Progress in Oceanography er 13 artikler
skrevet av tilsammen 70 forfattere. Artiklene oppsummerer nåvær-
ende kunnskap om tilstanden til Polhavet for et bredt vitenskapelig
publikum. Jeg håper at dere vil ha glede av å lese disse artiklene, at
dere bruker dem i undervisning, distribuerer dem til deres kollegaer
og blir inspirert til å forske for å videreutvikle kunnskapen om det
«nye» Polhavet. Jeg vil takke professor Paul Wassmann for å ha gjort
en kjempeinnsats! Nå er det snart på tide å tenke på neste workshop.
Artiklene kan leses her: http://www.journals.elsevier.com/progressin-oceanography/recent-articles/
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Forskningsdagene 2015
Årets forskningsdager gikk av stabelen i siste del av september og hadde hovedtema mat. Institutt for arktisk og marin biologi var sterkt representert med forskningstokt som gikk til Hansnes, Senjahopen, Finnsnes og tilslutt Tromsø, samt på stand i forskningstorget. I tillegg bidro

instituttet på åpninga på Kystens hus, med foredrag under høstens første lørdagsuniversitet,
samt med foredrag på Hurtigruta og i Alta. Standen vår på forskningstorget ble premiert med
2. plass i konkurransen om beste stand, så neste år går vi for gull!

Tekst og foto: Tonje Engevik Eriksen.
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Forskningsdagene 2015
Post doc Anett Kristin Larsen og stipendiat Javier Sanchez Romano fra forskningsgruppa Arktisk infeksjonsbiologi stilte ikledd smittevernutstyr og egenlaget bakteriekostyme på arbeidsstasjonen om bakterier. Her ble mikrobiell smitte via næringskjeden demonstrert gjennom å
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vise frem miljøbakterier. De medbrakte agarplatene fikk bein å gå på, og de besøkende på standen kunne få tatt bakterieutstryk fra eksempelvis mobiltelefoner og hender. Agarplatene ble
deretter tatt med hjem til inkubering.
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Forskningsdagene 2015
Post doc Mario Acquarone fra forskningsgruppa Arktiske dyrs fysiologi hadde med seg senior-
forsker Martin Biuw fra Akvaplan Niva på arbeidsstasjonen om sel. Sammen jobber de med
et prosjekt som undersøker hva grønlandsselen spiser. Med seg hadde forskerne en fullvoksen
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utstoppet grønlandssel, utstyret som brukes i prosjektet, og flere kilo gelefisker! Med fiskeroboter og et rør fylt av vann viste de hvordan selens vekt påvirker dykkemønsteret. Samtidig kunne
de besøkende se seltrening fra Arktisk biologi på storskjerm.
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Forskningsdagene 2015
Emma Källgren, Nina Mikkelsen og Mona Fuhrmann fra forskningsgruppa Arktisk marin
systemøkologi dro sammen med Emmelie Åström fra Institutt for geologi ut med Johan Ruud
i ei uke. Med seg hadde de flere store kongekrabber og andre organismer de hadde hentet opp
fra havet. Ved kai snakket de om hvem som spiser hvem i havet, hvilke organismer som er basis
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for næringskjeden, hvordan fiskebestander bør forvaltes, og hva søppel kan gjøre med det vi
spiser fra havet. Det var full rulle med besøk hele uka, og tilbakemeldingene fra skolene er
utelukkende positive!
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Studier
Linnaeus - linjeforening for studenter ved AMB
Tekst: Margrethe Nilsen. Foto: Rachel Chu

Fra venstre: Styremedlem Nina Henriksen, arrangementansvarlig Elisabeth Hansen, leder Guro Fisktjønmo, styremedlem Margrethe Nilsen, nestleder Frida Tradin, styremedlem Peter Glad, referent Vilde Bjørdal og økonomiansvarlig Kine Øren.

Endelig har studentene på AMB fått seg sin egen linjeforening! En slik forening har lenge vært etterspurt
da biologistudentene har manglet en sosial møteplass. Det har særlig vært krevende siden studentene er
spredt på så mange hus på campus. I vår tok studentene Guro, Margrethe og Nina initiativ til å starte opp en
linjeforening for biologistudentene. På stiftelsesmøtet 18. september viste studentene ved AMB et kjempeNyheter fra AMB – oktober 2015

engasjement ved stort oppmøte og mange som ville være med i styret, som nå inneholder åtte medlemmer.
Linjeforeningen har ambisjoner om å være en forening som inkluderer alle og kan være en plattform for
sosiale sammenkomster. De ønsker også å knytte kontakt med andre linjeforeninger på BFE-fakultetet for å
bygge «broer» mellom instituttene.
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Studier
Fagsosial samling for nye studenter i Skibotn
Tekst: Malin Ek og Javier Sanchez Romano. Foto: Malin Ek

På høstens tur til Skibotn fikk de nye studentene prøve seg på disseksjon av smågnagere, som deretter ble testet for zoonose. De samlet også inn bjørkemålere og fugler.

Som et supplement til den teoretiske innledningen av bachelorstudiene, der fokus blant annet er på kjemi og matematikk, fikk nye bachelorstudenter en liten smaksprøve på mer konkrete faglige aktiviteter i
løpet av to dager på Skibotn feltstasjon. Minst like viktig som et innblikk i hva studiene lengre frem kan bringe var det sosiale og mulig-
heten å bli bedre kjent med hverandre.
Med på turen, som ble arrangert begynnelsen av oktober, var 27
ferske studenter fra de to bachelorprogrammene våre, instituttleder
Geir Rudolfsen og stipendiatene Javier Sanchez Romano og Malin Ek.
Stipendiatene har tilknytning til forskningsgruppene Arktisk infeksjonsbiologi og Nordlige populasjoner og økosystemer.
Nærkontakt med fugler, pattedyr og insekter inngikk i programmet i tillegg til foredrag og sosialt samvær. Studentene fikk generell
informasjon om instituttet, de fikk høre om seksuell seleksjon, bjørkemålernes økologi og om zoonose. Zoonose er sykdommer som
overføres fra dyr til menneske. Eksempler på dette er musepest (hanNyheter fra AMB – oktober 2015

tavirus) og harepest (tularemia) som kan overføres fra smågnagere og
være en signifikant risiko for menneskers helse.
Lite sommerfugler eller voksne «lauvmakk» var å finne. Til tross
for mange aktivt letende studenter og to lysfeller, fanget studentene
kun noen få fjellbjørkemålere sammen med Malin. Rundt utelysene
fantes noen flere hanner av de andre to artene av «lauvmakk» (liten
høstmåler og vanlig høstmåler) og noen av disse artenes vingeløse
hunner ble funnet krabbende opp langs bjørkestammer. Ikke uventet
ser det altså ut til å bli mindre lauvmakk, særlig fjellbjørkemåler med
klargrønne larver, til neste sommer. De siste årene har hatt høye tettheter mange steder i Troms.
Spor av smågnagere kunne ses i terrenget rundt stasjonen og det
ble fangst i mer enn halvparten av de 30 fellene som studentene og
Javier plasserte ut nært ganger og hull bak stasjonen. Mange syntes
det var interessant å dissekere smågnagerne og ta prøver av forskjellige
organer for senere analyser av forekomst av zoonose.

Mange håpet å fange ugle i fangstnettene som ble satt opp på
kvelden, da dette hadde vært et høydepunkt på den forrige samlingen som ble arrangert i april i år. Forventningene ble innfridd da

instituttlederen kom inn med en perleugle sent om kvelden. Ugla ble
ringmerket og fotografert med mange mobiltelefoner før den tilslutt
fikk flyge lydløst tilbake ut i mørket. I tillegg fanget Geir en kjøttmeis
uten fangstnett i stuen i en av hyttene, også den ble ringmerket før
den ble sluppet fri.
Dette aktive og interesserte studentkullet stilte mange spørsmål,
diskuterte og deltok aktivt under forelesningene og aktivitetene. De
fikk snakket med hverandre og lederne om blant annet studier og karrierevalg, men de fant også tid til å spille pingpong og kort, gå tur og
lage mat sammen på denne sosialt vellykkede turen som ser ut til å bli
tradisjon for nye studenter.
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Disputas ved AMB

Virginie Ramasco
Disputas: 24.09.15
Tittel på avhandlingen:
«Spatial and temporal patterns of foraging of harbour seals (Phoca vitulina) in Porsangerfjord: from behavioural
interpretation to resource selection»
Veiledere:
Professor Tore Haug (AMB og Havforskningsinstituttet),
Dr. Kjell T. Nilssen (Havforskningsinstituttet),
Dr. Arne Bjørge (Havforskningsinstituttet ),
seniorforsker Bernie McConnell (Sea Mammal Research Unit, University of st. Andrews, Scotland) og 
postdoktor Martin Biew (Norsk polarinstitutt).
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Nye ansatte ved AMB

Coralie Barth-Jensen (PhD)

Sophie Bourgeon (førsteamanuensis)

Coralie Barth-Jensen er ansatt som stipendiat fra 1. august, og
er tilknyttet forskningsgruppa Arktisk marin systemøkologi
med Camilla Svensen som hovedveileder. Hun skal jobbe med
ulike aspekter av zooplankton populasjonsdynamikk i nordlige farvann, med spesielt fokus på rollen til små copepoder i
næringsnettet. Coralie er fra Frankrike, og har tatt sin mastergrad innen marin biologi ved Syddansk Universitet i Danmark.
Deretter har hun jobbet ved Marine Biological Laboratory i
USA på et mer biogeokjemisk prosjekt som handler om Panamas mangrover. Formålet hennes er derfor å jobbe på grensen
av de to feltene, hvor hun ønsker å undersøke rollen til de små
copepoder i karbonomsetningen i havet.

Sophie Bourgeon ble ansatt som førsteamanuensis i økotoksikologi 1. august, og er tilknyttet forskningsgruppa Arktisk

marin systemøkologi. Hun kommer fra Frankrike hvor hun ble
utdannet i økofysiologi. Etter sin doktorgrad, som hun avsluttet i 2006, har Sophie jobbet to år som post-doktor i Canada og
deretter i Tromsø. Her har hun jobbet med sjøfugler og isbjørn
ved NINA og Norsk Polarinstitutt.

Marianne Iversen (PhD)

Ann Eileen Lennert (gjesteforsker)

Marianne Iversen startet som stipendiat i forskningsgruppa
Arktiske dyrs fysiologi 31. august. Hun skal jobbe på Light &
Salt prosjektet med David Hazlerigg som veileder. I prosjektet
vil hun være involvert i arbeid for å avdekke hvordan lys, mela-
tonin og thyroxid er med på å påvirke smoltifisering hos laks.
Marianne har gjennomført bachelor i biologi og master i nordlige populasjoner og økosystemer her ved AMB. Mastergraden
ble gjennomført i samarbeid med Norsk Polarinstitutt, og omhandlet diett hos isbjørn. Hun har inntil nylig jobber som forsker III ved GenØk – Senter for biosikkerhet, hvor hun blant
annet har jobbet med deteksjon og risikovurdering av genetisk
modifiserte organismer. Marianne er opprinnelig fra Harstad.
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Ann Eileen Lennert er stipendiat tilknyttet Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter. Hun er gjesteforsker i forsk-
ningsgruppa Arktiske dyrs systemøkologi frem til juni 2017.
Ann Eilen har jobbet med å rekonstruere miljøer i forandring i
Godthåbsfjorden, ved å danne bro mellom ulike vitenkulturer.
Hennes rekonstruksjoner er basert på maringeologi, oceano-
grafi, glaciologi, marinbiologi, kulturlandskap (menneskes
bevegelser i naturen sett ut fra bosettinger, jaktfasiliteter, reise-
ruter og stednavn), samt tradisjonell viten.
Ann Eileen er udannet på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, hvor hun har en master i kultur og samfunnshistorie,
men hennes doktogradsoppgave har endt opp med å bli mer
naturvitenskapelig da hun har tatt kurs i marinegeologi, sedimentologi, økohistorie samt arkeologi på Københavns Universitet, med fokus på Arktis. Hun har vært
i praksis på GEUS innen maringeologi, samt på Grønlands Naturinstituttet og Klimaforsknings Center,
hvor hun er ansatt i dag. Hun håper på å kunne få masse ny kunnskap og inspirasjon under sitt lange
opphold!
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