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Til alle ved AMB
Mange ansatte ved AMB går en spennende førjulstid i møte.
Det er mange gode søknader som har blitt sendt til NFR og
som vil bli avgjort før nyttår. Stor spenning knyttet seg til

Laura Jaakola sin ERC-søknad. Hun fikk gode tilbakemeldinger nå i desember, men prosjektet ble dessverre ikke støttet
denne gangen. Men arbeidet med å renovere klimalaboratoriet som hun leder på Holt ble meget vellykket og vi har feiret
nyåpningen av klimaveksthuset
Det er også knyttet spenning til Universitetsstyret som

møtes 11. desember og som skal avgjøre om det blir byggestart for det nye biologibygget. Forprosjektet er levert og
danner grunnlaget for saksfremlegget. I forprosjektets holder
vi oss innenfor arealrammen, men kostnadsrammen er økt
med 20 % i forhold til mandatet. Bygg og eiendom ved UIT vil
gjøre rede for økningen i saksfremlegget til styret.
I oktober la regjeringen Solberg fram langtidsplanen for
forsking (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/
stmeld/2014-2015/Meld-St-7-20142015.html?id=770807), og
det er lett å se at AMB sine kjerneaktiviteter er med i planene.

Det er satt av et helt kapitel om hav og et om klima, miljø og
miljøvennlig energi, foruten en melding om opptrapping av
forskningsinnsatsen opp mot 3 % av BNP. Det er også signaler om å styrke kvaliteten, og et av verktøyene regjerningen
ønsker å bruke er konkurranseutsetting via ERC. Det kan også
leses ut fra dokumentet at regjerningen ser på kunnskap som
veien å gå for en bærekraftig utvikling.
I nyhetsbrevet kan du lese om forsøk på rein som foregår på Tromsøya, og om aktiviteten til en av våre nytilsatte
førsteamanuensiser, Jasmine Nahrgang. Hun holder på med
et forsøk for å se på den kroniske effekten av petroleumskomponenter på polartorsk. Hun var også vinner av årets
forskingspris ved Framsentret. Vi gratulerer. Den andre tilsatte som skal jobbe med det nye studieprogrammet innen
forurensingsbiologi er Sophie Bourgeon. Hun er nå i mammaperm og vil starte 1. august 2015.
Utdanning og fagdidaktikk var satt på dagsorden under
fagdagen i år. Og her går ikke bare AMB, men hele sektoren
inn i en spennende og fleksibel fremtid. Det var ikke gitt rom

for de store diskusjonene om fleksibilisering og en digital
studiehverdag, men innlegget fra RESULT gav innblikk i noen
verktøy. Diskusjonene får være levende i hverdagen når det
gjelder slike viktig saker. Det er også viktig som Lennart skriver i nyhetsbrevet å ta studentene med ut på felt for praktiske
oppgaver, for så å bearbeide materialet og skrive en rapport.
Så får man da også håpe at dette i tillegg gjør at biologistudentene også blir bedre kjent med hverandre.
Jeg vil ønske våre nytilsatte velkommen og gratulerer våre
nye doktorer og prisvinnere. Med et flott bilde tatt av Audun
Rikardsen, som kan minne om en kvalblåst fra yttersia, men
som er fra en vellykket studentekskursjon i ferksvannsøkologi til Island, ønskes
god jul og et godt nytt år fra AMB.

Hilsen Geir Rudolfsen
Instituttleder

Forskning

Hva forårsaker smittsom øyebetennelse hos reinsdyr?
Tekst: Morten Tryland

Den smittsomme formen for øyebetennelse hos reinsdyr ble først beskrevet for omlag
ett hundre år siden, og utbrudd pågår årlig i de nordiske landene. Men det har hele tiden
vært uklart hva som er årsaken til denne sjukdommen. Ny informasjon fra et smitteforsøk viser imidlertid at det er reinens herpesvirus som setter det hele i gang. Stipendiat
Javier Romano skal forske videre på infeksjonsbiologien til viruset.

herpesvirus hos andre arter - de gir en livslang infeksjon, og man kan ikke kvitte seg med viruset. Viruset
veksler mellom en aktiv fase, ofte med kliniske symptomer (sjukdom), og en latent fase. I den latente fasen
gjemmer viruset seg i nervevev i en slags sovende tilstand, der de fleste genene er skrudd av og formering
av virus opphører. Ved ulike typer stimuli kan imidlertid denne latente tilstanden brytes, og viruset reaktiveres. Viruset kan da vandre langs nervebaner til infeksjonsstedet og igjen forårsake sjukdom. Munnsår og
herpesvirus (herpes simplex type 1) hos mennesker er et gjenkjennelig eksempel. På bakgrunn av at viruset
er så vanlig i reinflokkene skulle man tro at sjukdommen også skulle være mer vanlig. Dette tyder på at det
kan være en rekke ulike forhold, i tillegg til at viruset er tilstede, som bestemmer hvor og når et slikt utbrudd
kommer. En nøkkelord her er stress.
HVA ER STRESS FOR ET REINSDYR?
Reinsdyr i vanlig reindrift i Norge lever det meste av livet fritt på ulike typer beiteområder. De blir vanligvis
samla to ganger i året, i forbindelse med flytting mellom sommer- og vinterbeiter. Ved disse anledningene har
reineieren mulighet til å sortere dyr, merke kalver, behandle forebyggende mot parasitter etc. Driving og hold
av rein i et gjerde, og ikke minst handtering og transport, kan imidlertid representere kraftige stress-stimuli
for reinsdyr, som igjen kan være med på å legge forholdene til rette for utbrudd av smittsom øyebetennelse.
SJUKDOMSMEKANISMEN – EN HYPOTESE
Vi tror at ulike typer stress påvirker dyra, slik at herpesviruset reaktiveres i noen dyr, og skilles ut på slimhinnene til dyret, som øyne, nese, munn og kjønnsåpning. På grunn av at disse dyra allerede er smittet, vil immunresponsen begrense infeksjonen og viruset lager få eller ingen kliniske symptomer. Men viruset smitter
videre over til kalvene og ungdyra i flokken, som ikke er eksponert tidligere og dermed ikke har en effektiv
immunrespons som kan hindre infeksjon. Viruset oppformerer seg derfor i store mengder i disse mottagelige
dyra, og smitter videre i flokken. Viruset forårsaker en betennelse i øyet (konjunktiva og hornhinna), som da
blir mottagelig for sekundære bakterielle infeksjoner. Dette kan være bakterier som er kjent for å forårsake
infeksjoner i øyne (Moraxella spp., Mycoplasma spp.), eller bakterier som er i miljøet og som får muligheten til
å etablere en infeksjon i den svekkede slimhinna. Dermed invaderes ulike typer vev i øyet av forskjellige typer
bakterier, vevet brytes etterhvert ned og ødelegges, og dyret mister synet på ett eller begge øyne.

Figur 1. Et ett år gammelt reinsdyr med tidlig stadium av smittsom øyebetennelse: blåfarging av hornhinna. Vi vet
nå at det er reinens herpesvirus (CvHV-2) som setter det hele i gang, mens ulike bakterier fortsetter ødeleggelsen av
øyet, noe som fører til blindhet. Foto: Morten Tryland

EN «GAMMEL» SJUKDOM HOS REINSDYR
Det har vært lansert mange teorier på hva som er årsaken til at unge dyr i en reinflokk plutselig står med
kraftige og smertefulle betennelser i ett eller begge øyne, som ofte fører til permanent blindhet og tap for
reineieren. I enkelte utbrudd har så mange som 100 ungdyr vært affisert (Figur 1). Smittsom øyebetennelse
opptrer med noen store utbrudd i Fennoskandia hvert år.
REINENS HERPESVIRUS
Reinens herpesvirus, et alphaherpesvirus (cervid herpesvirus 2; CvHV-2), er relativt vanlig i reinflokkene
i Skandinavia. I Finnmark (2004-2006) er rundt 50 % av voksne dyr og 8 % av kalvene smittet, og det er
gjort lignende funn hos rein i Sverige, Finland, Canada og Alaska. Herpesvirus hos reinsdyr er som andre
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HVA GJØR REINEIEREN?
Vi vet ikke så mye om hvordan denne sjukdommen opptrer når reinen går fritt på beite. Dyra blir da ikke
handtert og observert på nært hold, men det er grunn til å tro at sjukdommen ikke er så vanlig i slike

perioder. Utbruddene kommer gjerne i forbindelse med samlinger av rein og hold av rein i gjerdet. Mange
reineiere velger å slakte dyr med slike symptomer på et tidlig stadium, både for å berge slaktet og for å hindre
videre smitte. Alternativt kan syke dyr skilles fra i eget gjerde og behandles med antibiotika mot de bakterielle infeksjonene (Figur 2). Dette krever imidlertid mye oppfølging av reineieren, og representerer også mye
stress for dyra. Flere reineiere har etterhvert fått hjelp av vår forskningsgruppe i forbindelse med utbrudd av
sjukdommen, noe som også har gjort at vi lært mye om hva som forårsaker sjukdommen og hvordan den
opptrer i reinflokkene.
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Figur 2. Rein med smittsom øyebetennelse behandles mot sekundære bakterielle infeksjoner med øyesalve som

inneholder antibiotika. Foto: Morten Tryland

HVA GJØR VI?
Forskningsgruppa Arktisk infeksjonsbiologi (AIB) har gjennom flere år, i samarbeid med Veterinærinstituttet og andre institusjoner, hatt prosjekter på smittsom øyebetennelse hos rein. Vi har gjennomført en
spørreundersøkelse blant reineiere om hvilke observasjoner de har gjort i forbindelse med utbrudd av sjukdommen, og hvordan den vanligvis blir handtert. Videre har vi samlet inn prøver fra rein i Norge, Sverige og
Finland for å kartlegge hvilke typer virus og bakterier som opptrer i reinens øyne normalt og i forbindelse
med øyebetennelse. Ut i fra dette materialet har vi etterhvert mye informasjon om hvilke typer virus og bakterier som kan være knyttet til sjukdomsutbrudd. Herpesviruset CvHV-2 og bakterien Moraxella bovoculi
pekte seg ut som to aktuelle kandidater.
SMITTEFORSØK PÅ TROMSØYA
For å undersøke dette under kontrollerte forhold gjennomførte vi våren 2014 et smitteforsøk i reingjerdene på Holt på Tromsøya. Forskningsgruppa hadde hjelp av veterinærstudent Nina Marcin fra Nantes i

Frankrike (Figur 3) og to veterinærstudenter fra NMBU i Oslo, Ole Christian Kjenstad og Pauline Kiær.
18 reinsdyr ble smittet (inokulert) i høyre øye, med herpesvirus (5 dyr), med Moraxella-bakterien (5 dyr),
med både herpesvirus og bakterien (5 dyr) eller med fysiologisk saltvann (3 dyr; kontrolldyr). Både herpes-
viruset og bakterien var i utgangspunktet isolert fra reinsdyr med øyebetennelse. Dyrene gikk i hver sine
grupper uten fysisk kontakt for å hindre smitteoverføring. Det viste seg ganske raskt at alle dyra som fikk
herpesviruset, alene eller i kombinasjon med bakterien, fikk symptomer forenlig med smittsom øyebetennelse, nemlig økt tåreutskillelse, pussdannelser, hevelser rundt øynene og etterhvert en blåfarging av hornhinna. Dyra som kun fikk Moraxella-bakterien eller saltvann utviklet ikke slike symptomer. Forsøket ga
dermed informasjon som er godt i tråd med våre funn fra utbrudd av sjukdommen i flokkene, der vi allerede
hadde mistanke om at herpesviruset var primærårsaken til utbruddene.
INFEKSJONSBIOLOGI OG PATOGENESESTUDIER
Gjennom forsøket har vi vist at virus fra rein med øyebetennelse er i stand til å fremkalle sjukdommen
hos rein også eksperimentelt. Sammen med den informasjonen vi har samla i forbindelse med utbrudd
av smittsom øyebetennelse hos rein har vi dermed en styrket indikasjon på at reinens herpesvirus er den
smittsomme komponenten i forbindelse med utbrudd. Men hva er sjukdomsmekanismene? Hvordan

utvikler sjukdommen seg? Hvilke celletyper er det viruset infiserer? Dette kalles med en samlebetegnelse
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Figur 3. Veterinær og hovedfagsstudent Javier Sanchez Romano (nå stipendiat), veterinærstudent Nina Marcin
(Nantes, Frankrike), og undertegnede sammen med tre av forsøksdyrene på Holt. Foto: Kjetil Åsbakk

for patogenese-studier, og er en viktig del av AIB sitt forskningsområde. Fra de eksperimentelt infiserte dyra
på Holt har vi sikret prøvemateriale fra ulike tidspunkter i infeksjonsprosessen. Dette gjør at vi kan studere
både i hvilke celler viruset befinner seg, ved hjelp av histologi, immunhistokjemi og elektron-mikroskopi,
og i hvilke mengder, ved hjelp av kvantitativ PCR (qRT-PCR) og immunmerking. Disse studiene vil foregå
i samarbeid med Terje Josefsen og Torill Mørk ved Veterinærinstituttet og Karen Sørensen ved Institutt for
medisinsk biologi, UiT.
STIPENDIATPROSJEKT
Den spanske veterinæren Javier Sanchez Romano (Figur 3) har vært masterstudent på prosjektet «Smittsom
øyebetennelse hos rein», som har hatt driftsmidler fra Reindriftens utviklingsfond og Nordisk ministerråd.
Han fortsetter sine studier sammen med oss, men fra oktober 2014 som PhD student. Han vil derfor gjennom fire nye år bidra til at vi får mer informasjon om denne sjukdommen i reinflokkene. Javier deltok i smitteforsøket på Holt, og har derfor et ypperlig utgangspunkt for å jobbe videre med disse problemstillingene
og prøvematerialet som ble samlet inn fra dyra under og etter forsøket. Det er ventet at han vil publisere
3-4 vitenskapelige artikler i løpet av perioden og forsvare sin doktoravhandling i løpet av 2018.
SMITTSOM ØYEBETENNELSE I FRAMTIDA
Bortsett fra svalbardreinen har vi funnet reinens herpesvirus hos samtlige underarter og populasjoner som
har vært undersøkt, både i Fennoskandia og i Nord-Amerika. Mye tyder derfor på at dette er et virus som har
vært hos reinsdyr i et evolusjonært tidsperspektiv. Den høye forekomsten av viruset i reinflokkene og virusets evne til å etablere latens og livslang infeksjon hos dyra gjør at det vil være nytteløst å forsøke å kvitte seg
med viruset. Det kan også være vanskelig å lage vaksine til bruk hos rein. Sjukdommen vil nok derfor også
opptre i framtida. Det vi kanskje kan få til er å behandle reinsdyr i begynnelsen av et utbrudd med antivirale
medikamenter. Til forskjell fra de fleste virus finnes det medikamenter som virker spesifikt mot herpesvirus.
Disse er i bruk i behandling av mennesker med herpesvirus-infeksjoner, og lignende medikamenter er også
prøvd ut mot herpesvirus-infeksjoner hos ungdyr hos katt, ku og hest. En slik behandling kan være med på å
bremse eller stoppe et begynnende utbrudd, og dermed spare dyra for lidelser og eieren for økonomiske tap.
For å komme dit må vi imidlertid ha mer kunnskap om infeksjonsbiologien til herpesviruset hos reinsdyr,
en kunnskap vår forskningsgruppe ønsker å bidra til.
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Forskning

Langtidseffekter av oljesøl på polartorsk
Tekst og foto: Jasmine Nahrgang

PhD-student Ireen Vieweg forbereder delikat mat til polartorsken..

Masterstudent Morgan Bender har kontroll på polartorsk i tankene.

Polarisation er et fireårig prosjekt som startet i 2012. Prosjektet er finansiert gjennom FRIMEDBIO-programmet (NFR) og
«fellesløftet»-ordningen gjennom UiT. 11 partnerinstitusjoner med
mer enn 20 forskere fra Norge, Spania, Italia, Storbritannia, USA og
Russland er involvert i alle aspekter av økotoksikologi på fisk. Prosjektet finansierer også en stipendiat og en post doc stilling ved AMB,
i tillegg til flere masterstudenter. Disse utgjør kjernen i arbeidsstyrken
som til daglig driver prosjektet fremover sammen med meg.
Prosjektet tar sikte på å fylle viktige kunnskapshull vedrørende
mulig eksponering av petroleumsrelaterte forbindelser til en av de
aller viktigste artene i det marine økosystemet i Arktis, nemlig polar-

torsken. Viktige spørsmål inkluderer hvordan olje-komponenter
faktisk går inn i organismer, hvordan de distribueres og elimineres
(WP1 Toksikokinetikk). Vi ser også på effekter på viktige metabolske funksjoner i organismene som fettmetabolisme og det endokrine
system (WP2 toksikodynamikk), og hvordan vekst og reproduksjon
påvirkes (WP3 langsiktige effekter). Men jo flere spørsmål vi stiller og
etterhvert besvarer, jo flere spørsmål dukker det opp.
I vår søken etter svar har vi vært helt avhengig av Havbruksstasjonen i Tromsø (HiT) for å utføre alle våre eksperimenter. Totalt er ti eksperimenter gjennomført, noen med varighet på bare noen få dager og
med et lite antall fisk, andre opp til åtte måneder og med flere hundre
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individer. Den opprinnelige planen var å bruke Ny-Ålesund, men lokaliseringen på Svalbard gjør det meste utfordrende. Alt fra å holde fisken levende og frisk, til å gjennomføre langvarige eksperimenter. Bare
det å få tilsendt de riktige kjemikaliene i tide viste seg å være vanskelig.
Takket være FF Helmer Hansen har vi vært i stand til å bringe levende polartorsk fra Svalbard til stasjonen i Kårvika. Teamet ved HiT
har gjort en formidabel innsats for å legge til rette for våre ønsker ved
rørende eksperimentelt design og praktiske utfordringer i forbindelse
med eksponering og prøvetakning. I januar hadde vi en ambisiøs plan
om å bringe tilbake gytemoden fisk og kjøre eksperi-menter på egg
og larver. Eggene til polartorsken flyter opp til overflaten og under is,
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Havbruksstasjonen 
i Tromsø
•

Et moderne forskningsanlegg for studier av
marin fisk ,ferskvannsfisk,
skalldyr, skjell og andre
akvatiske organismer.

•

Rik tilgang på rent fersk
vann og sjøvann og sentral
beliggenheten gir unike
muligheter for forsøk under
arktiske lys- og temperaturforhold. Havbruksstasjonen tilbyr et bredt spekter
av fasiliteter fra små kar
for studier av enkeltfisk, til
merder for fullskalaforsøk
i sjø.

•

•

Havbruksstasjonens
ansatte har høy kompetanse og bred erfaring med
forsøk og drift av fasilitetene. Dette bidrar til en sikker
og nøyaktig gjennomføring
av forsøkene i tett samarbeid med oppdragsgiver.


Havbruksstasjonen eies
og brukes av Universitetet i Tromsø og Nofima.
Stasjonen brukes også av
næringslivet og andre forsknings- og utviklingsmiljøer.

Foto: Rune S. Olsen

noe som gjør at både egg og tidlige livsstadier vil være mest utsatt for
potensielle oljesøl. Timingen var avgjørende. Toktet der polartorsken
ble fanget kom tilbake til Tromsø nesten for sent, så vi fryktet at fisken skulle gyte under overfarten. Men i løpet av noen korte uker i
januar klarte teamet å bygge et inkubatorsystem akkurat slik vi hadde
skissert det på en enkel powerpoint slide! Det hele ble testet i en dusj
bare noen få dager før fisken kom, denne ble strippet for egg og sperm
direkte etter ankomst og eksponeringen kunne starte.
Arbeidsmengden var enorm, da egg og larver måtte passes på kontinuerlig. Men all jobbingen ga avkastning, til slutt fikk vi ekstremt
interessante resultater. For det første viste egg og larver alvorlige og
doseavhengige misdannelser i eksperimentet. Men enda viktigere er
at disse misdannelsene viste seg å opptre etter eksponering av doser
som er så lave at kjemilaboratoriet ikke klarte å bestemme de faktiske
konsentrasjonene. Dette betyr at polartorsk får alvorlige misdannelser allerede på doser som vi finner akseptable for drikkevann! Dette
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er første gang forsøk med polartorskegg er utført med slike lave konsentrasjoner, og så vidt jeg kjenner til er det også første gang det er
gjort på noen fisk?
Et nytt og utfordrende eksperiment startet også opp i juni i år. Ingen har noensinne studert langtidseffekter på polartorsk i eksperi-
menter som var lengre enn et par uker. I vårt prosjekt har vi ønsket
å undersøke både effekten av langtidseksponering av petroleumskomponenter på voksne individer som forbereder seg til gyting, og
hvordan dette kan påvirke utviklingen av egg og larver. Hva vil skje
med de voksne individene, vil fisken vokse og vil de fortsatt gyte? Og
ikke minst har vi tenkt å følge dette opp med en studie av neste generasjon polartorsk. Hvordan vil en eksponering av voksne polartorsk
påvirke den neste generasjonen i larvestadier? Dette er et utfordrende
eksperiment, og foreløpig en hemmelighet jeg enda ikke har fortalt
folkene på HiT.
Siden juni har rundt 700 polartorsk blitt eksponert for lave nivåer

av råolje ukentlig. Ettersom vi ønsket at maten skulle være så naturlig
som mulig, endte vi opp med å forberede den selv. Hjemmelagde pellets av frossen raudåte ble fylt i små poser med ziplock, og veid for å
tilpasse mengden mat til polartorskens kroppsvekt. En pose for hver
av de 13 karene fisken ble oppbevart i, hver eneste dag i åtte måneder.
Arbeidet har vært endeløst, og alle som arbeider på dette eksperi-
mentet ser frem til slutten av det, når fisken vil være klar til å gyte.
Dette gir oss utgangspunktet for neste eksperiment, nemlig å studere
effekten på den fremtidige generasjonen av polartorsk med foreldre
som har vært eksponert for olje i 8 måneder. Når vi allerede har lagt
så mye innsats i et langsiktig eksperiment, er dette en unik mulighet
til for første gang å kunne se på effekter på tvers av generasjoner. Men
som sagt, inntil videre er dette en hemmelighet som folkene på HiT
ikke kjenner til.
Vi er langt fra å bli ferdig, men vi har allerede gjort mye. Og ingenting ville ha vært mulig uten innsats, kompetanse og fasiliteter på HiT.
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Forskning

Klimalaboratorium Holt feirer åpning etter renovasjon
Tekst: Laura Jaakola, foto: Leidulf Lund

Klimalaboratoriet på Holt er en felles enhet for UiT og Bioforsk
Nord med drift tilbake til slutten av 70-tallet. De viktigste forsk-
ningstemaene på klimalaboratoriet har vært innvirkning av klima-
faktorer på kvalitet av matplanter, klimatilpasning av planter og
klimaendring. Prosjektene varierer fra små studentprosjekt til større
og mer langvarig undersøkelse.
Klimaveksthuset er nå nyåpnet etter total renovering, noe som gir
enda bedre muligheter for å studere klimafaktorers virkning på planter. Med seks dagslysrom og fire mørkerom gir det nordligste fytotron
i verden unike muligheter for å studere arktisk klima under kontrollerte forhold. Her kontrolleres klimafaktorene temperatur, luftfuktigNyheter fra AMB – desember 2014

het, lysforhold og vann- og næringstilgang.
Renoveringsprosjektet begynte i slutten av april og var ferdig
i oktober. Klimalaboratoriet arrangerte åpningsfest 20. november
med kaffe, kake og visning av det nye klimaveksthuset. Programmet
inkluderte velkomstord fra Laura Jaakola, foredrag av historien om
klimalaboratoriet fra professor Olavi Junttila og også taler fra forsk-
ningsleder Rolf Rødven (Bioforsk Holt), Trond Bjørnstad (leder av
renoveringsprosjektet fra UiT), dekan Edel O. Elvevoll (BFE, UiT) og
Sigridur Dalmannsdottir (Bioforsk). Høytidelig klipping av snor ble
gjort av Edel Elvevoll og Olavi Junttila.

Høytidelig nyåpning av klimaveksthuset på Holt.
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Studier

Feltkurs i økologi ved Skibotn feltstasjon
Tekst og foto: Lennart Nilsen

Sjelden ser man så mange blide fjes etter et garnfiske
med fangst i denne størrelsesorden!
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Introduksjonskurset i økologi har bestått som en del av biologiutdanningen siden oppstarten av Universitetet i Tromsø. Kurset har variert
en del i omfang og bruk av lærebok, men har siden 2002 stabilisert
seg med boka «Essentials of Ecology» som i høst kom ut i sin fjerde
utgave (Begon, Howarth and Townsend, Wiley forlag). Det offisielle
navnet på kurset er i dag BIO-1005 Økologi og evolusjon. Emnet gir
en innføring i generelle økologiske og evolusjonære prinsipper, ulike
arbeidsmetoder og fagterminologien som benyttes i faget. Dette gir
et godt grunnlag for studenter som ønsker å undervise i temaet på
ungdoms- og videregående skoler, eller fordype seg i emnet i kurs
på 2000- og 3000-nivå. Kurset har lite stryk, noe som kanskje henger
sammen med at det er mange gode lærekrefter inne og underviser.
Forelesningsrekken består av 10 dobbelttimer, hvor alle syv som er
inne og underviser er fast tilsatte i professor eller førsteamanuensis
stilling her på AMB. I tillegg følges hver forelesning opp med tilbud
om to timers kollokvier ledet av masterstudenter.
Feltkurs har alltid vært en del av emnet BIO-1005. Vi har i sein-
ere tid sett en stadig reduksjon i antall emner med feltkurs innen
kursporteføljen som fagretningen Biologi tilbyr. Som kursansvarlige
ser vi det som meget viktig å kunne tilby et minimum av praktisk feltbasert undervisning innen økologi. Det er et sterkt behov for fagfolk
med praktisk økologisk bakgrunn med feltarbeid og som har basale
kunnskaper om norske økosystemer og plante og dyr som inngår i
disse.
BIO-1005 starter i slutten av august med et fem dagers feltkurs.
Her får vi ristet studentene sammen faglig og sosialt. Som med

andre uteaktiviteter er vi prisgitt værgudene, og feltkurset har vært
gjennomført i tåke, regn, sludd, snø, bygevær, og ikke minst sommervarmt solskinn. Selve feltarbeidet er sentrert omkring tre ulike
prosjekt som belyser arbeidsmetoder og praktiske problemer knyttet
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Antallet studenter har i perioden 2002-2014 variert mellom 14 og 36 studenter. I snitt har det i samme periode vært
23 studenter i året. Med litt godvilje og sunn økologisk kortslutning kan det også synes som det er en tendens til 
3-4 års sykler mellom topp og bunn, med andre ord svært lik fluktuasjonen i smågnagerbestanden her nord.

Alle karplanter identifiseres og kvantifiseres langs en linje fra snøleie og opp på en eksponert flate. Her får studentene
god anledning til å bli bedre kjent med et lite utvalg av planter som er vanlig i fjellbjørkeskogen i Nord-Norge.

det å designe en feltstudie og innsamling av data i felt. Det er viktig at studentene får trening i skriving og
bruk av regneark tidlig i studiet. På to av prosjektene må derfor studentene skrive feltkursrapport. Her må
hele prosessen fra datainnsamling, bearbeiding, analyse og diskusjon dokumenteres. Rapporten skrives med
en vitenskapelig publikasjon som mal. Studentene tilbringer en dag med feltarbeid og rapportskriving på
hvert prosjekt. Når alle har gjennomført feltarbeidet torsdag kveld er det duket for bål og pølsefest utenfor
stasjonen. I år var vi ekstra heldig med været da nordlyset sveipet inn over en klar himmel med skumringen.
I det første prosjektet studerer vi ulike arters respons langs miljøgradienter med utgangspunkt i fordeling
av planter i skoggrensen. Artsmengde kvantifiseres, samtidig som en del enkle miljøparameter måles langs
gradienten. Artsresponsene diskuteres så i sammenheng med de målte miljøparametere, samt tørkeresistens,
ulike morfologiske tilpassinger og betydning av konkurranse mellom artene.
I prosjekt to fokuseres det på romlige fordelingsmønstre hos arter. Med utgangspunkt i barkebiller og
deres fordeling på fallvirke av furu, ser vi på konkurranse innad i arter og hvordan slike interaksjoner er med

på å bestemme mønster i fordeling av enkeltindivider. Samtidig diskuteres det effekten av det å endre skala
i en studie og hvordan det kan påvirke mønster i fordeling. Her inngår også enkle statistiske tester og bruk
av deskriptiv statistikk.
Prosjekt tre er en populasjonsøkologisk studie med formål å analysere populasjonsstruktur og indi-
viduell vekst i en røyebestand fra et fjellvann. Selve feltarbeidet består i et prøvefiske med garn hvor innsamlet materiale bestemmes på laboratoriet med hensyn til kjønn, størrelse, alder, kjønnsmodning, individuell
vekst og parasitter. Sentralt i studiet er diskusjon omkring mulige forklaringer på de observerte mønstre som
fremkommer i undersøkelsen.
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Disputaser ved AMB

Kristin Windsland
Disputas: 01.10.2014
Tittelen på avhandlingen:
«The invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus): Mortality, individual growth and dispersal»
Veiledere:
Førsteamanuensis Einar M. Nilssen (AMB), 
Dr. Carsten Hvingel (HI) og 
professor Torstein Pedersen (AMB)

Arve Lynghammar
Disputas: 31.10.2014
Tittelen på avhandlingen:
«Chondrichthyan fishes in the Arctic Ocean and adjacent seas – do we know our species?»
Veiledere:
Professor Jørgen Schou Christiansen (AMB), 
Dr. Maria Fossheim (HI), 
Dr. Haakon Hop (NP) og 
professor Svein-Erik Fevolden (AMB)

Daniel Vogedes
Disputas: 19.11.2014
Tittelen på avhandlingen:
«Calanus spp. in the Arctic ecosystem - a story on predation, distribution and methodology»
Veiledere:
Professor Jørgen Berge (AMB og UNIS), 
professor Stig Falk-Petersen (AMB og Akvaplan-niva) og 
professor Ketil Eiane (UIN)
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Nye ansatte ved AMB
Jasmine Nahrgang (førsteamanuensis)

Katja Häkli (PhD)

Jasmine Nahrgang er fransk, men har også en del tyske gener. Hun har bodd
i Tromsø i ni år og begynte som doktorgradsstudent på Akvaplan-niva i
2006. Jasmine har jobbet ved AMB som post doc de siste tre årene, men er
nå ansatt som førsteamanuensis. Som post doc har hun jobbet på EWMAprosjektet (Environmental W
 aste Management) og forsket på effekter av
miljøgifter på arktiske marine dyr. De siste tre årene har hun fått finansiert to store NFR-prosjekter og jobbet aktivt for å opprette det nye studieprogrammet innenfor forurensningbiologi. Hennes forskning omhandler
hvordan marine organismer påvirkes av økt aktivitet i Arktis. Gjennom
hennes FRIBIO-prosjekt Polarisation studerer hun og hennes studenter hvordan polar torsk responderer på oljekomponenter, både gjennom
langsiktige effekter på reproduksjon og vekst, og hvilke mekanismer på
molekylært nivå som forårsaker disse responsene. Hennes norsk-russiske
samarbeidsprosjekt Coopenor er rettet inn mot økt forståelse av biologien,
sesongvariasjoner og respons mot petroleumsforurensning i bioindikatorer
(haneskjell og blåskjell) som ofte er brukt i miljøovervåkning.

Katja Häkli er ansatt som stipendiat ved AMB. Hun har tidligere studert
husdyravl og kvantitativ genetikk ved Universitetet i Helsinki. Etter fullført
mastergrad flyttet hun til Tromsø i september 2013. I vår jobbet hun deltid som forskningsassistent ved populasjons-genetikklaben ved UiT. Dette

arbeidet ga henne mulighet til å utvide kunnskapen fra kvantitativ genetikk
og kunstig seleksjon til populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon, og hun
fikk verdifull innsikt i evolusjonsprosessene. Katja startet sin PhD ved forsk-
ningsgruppen Fiskebiologi og populasjonsgenetikk i oktober, og veiledes av
Kim Præbel.

Helen Anderson (post doc)

Javier Sánchez Romano (PhD)

Helen Anderson startet som post doc ved AMB i oktober. Hun skal jobbe
med et NFR-finansiert prosjekt som undersøker hvordan arktiske tundraplanter responderer på endringer i snødybde om vinteren og når snøen
smelter om våren. Målet hennes med prosjektet er å kunne oppskalere

resultatene fra et lite område til å se på hele landskapet. Arbeidet utføres
på Svalbard og resultatene skal brukes i forvaltningsplaner for migrerende
og ikke-migrerende planteetere.

Javier Sánchez Romano ble født i Cádiz i Spania, hvor han har studert veterinærmedisin ved Universitetet i Extremadura (UNEX). Så snart han
var ferdig å studere begynte han i et internship ved Seksjon for Arktisk
Veterinærmedisin ved Norges Veterinærhøgskole. Her har han jobbet sykdommer hos blant annet ulike seler, fjellrev, rødrev og reinsdyr. Han er
nå ansatt som stipendiat, hvor han skal se på smittsom øyebetennelse hos
reinsdyr og hvordan reinens herpesvirus spiller inn i sykdomsbildet.

Helen kommer fra Skottland hvor hun nylig fullførte en post doc ved Universitetet i Aberdeen. Her studerte hun effektene av og drivere for kortnebbgås som beitet på den Arktiske tundraen på Svalbard. Hennes hovedinteresser ligger i interaksjoner mellom planter og planteetere, og i hvordan
man kan bruke fjernmålingsteknikker for å bedre forstå disse prosessene
og hvordan de påvirker landskapet.
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Priser ved AMB

Førsteamanuensis Jasmine Nahrgang 
fikk FRAM-senterets forskningspris for 2014

Stipendiat Richard Ingebrigtsen 
fikk posterpris på Havforskermøtet

Framsenterets forskningspris for 2014 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. Prisvinneren sitt forskningssamarbeid, nasjonalt og særlig internasjonalt, er svært omfattende. I tillegg formidles forskningen aktivt på internasjonale konferanser og i media.
Prisvinneren evner i stor grad å hente betydelige forskningsmidler til egen forskning fra
en rekke ulike finansieringskilder. Vinneren har også vist stor vilje til å veilede studenter
og være aktiv i undervisning.

Komitéen har valgt posteren til denne kandidaten fordi den er utformet på en visuelt attraktiv måte. Det er lite tekst, men nok til å forstå forskningen. Det er gode og

illustrerende bilder, og en svært illustrativ og intelligent utformet figur som tiltrekker
seg oppmerksomhet og forklarer metoder og resultater. Denne type figur inviterer til
en god dialog.

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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