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Årsrapport for Fjord og Kyst Flaggskipet 2018
v. Lis Lindal Jørgensen, Paul Renaud og Signe Annie Sønvisen
Hva gjorde vi i 2018
Flaggskipet - Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord (F&K) fikk en
bevilgning på 6 mill fra KLD hvor 16 forsknings- og 3 mindre formidlingsprosjekter ble
finansiert (se også https://framsenteret.no/forskning/klimaendringer-fjord-kyst/). Dessuten
dekkes timer til ledelse (Jørgensen og Renaud), driftsmidler til dialog- og årsmøte på
Framsenteret 16-17 november 2018, og evaluering av nye prosjekter hos internasjonale
referees.
F&K Flaggskipet hadde en Dialogdag (appendiks 1) på FRAM senteret i Tromsø 16-17
november 2018. Inviterte nøkkelpersoner fra forvaltning, lokale myndigheter, og andre
interesse grupper møtte opp og ga innspill og diskuterte med forskerne (se referat fra
brukergruppene i appendiks 2). Møtet resulterte i et informasjons skriv (se PDF vedlegg
som er under stadig utvikling) samt en egen net-bok som er under utvikling
(https://www.flipsnack.com/anneileen/dialogdagen-2018-f1u3ekj9d/full-view.html)
som oppsummerer forvaltningsrelevante resultater; og vi håper dere får glede av. Gi gjerne
tilbakemelding om dere ønsker dette formidlet på annen måte. Konseptet med formidling
fra F&K flaggskipet til dere og andre er under videre utvikling (formidlingsgruppen ICE-9)
og vil etter hvert kunne nås på nett og på neste Dialogmøte 16-17 oktober 2019.
Sent i 2018 utvidet ledergruppe i Fjord og Kyst Flaggskipet seg for å inkludere en
samfunnsviter (med godkjenning av FLG). Signe Annie Sønvisen fra UiT Norges arktiske
universitet starter nå i 2019. Hun skal i 2019 har en mindre rolle enn Jørgensen og Renaud,
men hvis det passer for henne, blir dette økt i 2020. Vi håper det hjelper oss å finne flere
samfunnsprosjekter og evaluere flaggskipsprioriteter ett par år før vitenskapelige planen er
revidert.
Vi ønsker å få en tydeligere samfunnsprofil og ønsker å endre navnet på Flaggskipet til:
«Effects of climate change on fjord and coastal ecosystems and services». Dessuten
planlegger vi å få tydeligere frem det samfunnsvitenskapelige aspektet i teksten i
«vitenskapsplanen» som skal revideres i 2020.
På vegne av Flaggskipet tok vi aktiv del i Forskningsrådets «selvevaluering av
Framsenteret» i november og desember på Framsenteret. Vi ser frem til tilbakemeldingen av
dette i 2019.
Med de gode resultatene fra 2018 ser vi frem til 2019. I januar rapporterte vi at 17 av 28
prosjekter var funnet godt kvalifisert til å bli bevilget midler i 2019. Listen reflekterer også en
prioritering av søknader fra 'early career' forskere (mindre enn 10 år siden PhD). På denne
måte håper vi å bidra til utvikling av prosjektforvaltningserfaring blant unge Fram forskere.
Det totale beløpet er på NOK 7.4 millioner. Våre regler for fordeling:
 Max 400.000 kr per prosjekt, uten beskjæringer. Fra og med 2019 vil vi øke
prosjektrammen til 500.000 NOK for å skape mulighet for mer omfattende
samarbeidsprosjekter.
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Prosjekter med ”lav” score går ut
Fokus på avrundning av prosjekter og leveranser
Ekstern bevilget prosjekter gir god avkastning og ”merverdi”
Outreach
Yngre forskere

Publikasjoner i 2018
Blévin, P., Shaffer, S. A., Bustamante, P., Angelier, F., Picard, B., Herzke, D., B. Moe,
G.W. Gabrielsen, J.O. Butstaets & Chastel, O. (2018). Organochlorines, perfluoroalkyl
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from data loggers. Environmental toxicology and chemistry, 37(11), 2881-2894.
Christie, H., Bekkby, T., Norderhaug, K. M., Beyer, J., & Jørgensen, N. M. (2019). Can sea
urchin grazing of kelp forests in the Arctic make rocky shore systems more vulnerable
to oil spills?. Polar Biology, 1-11.
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Marquardt M, Majaneva S, Pitusi V, Soreide, JE (2018). Pan-Arctic distribution of the
hydrozoan Sympagohydra tuuli? First record in sea ice from Svalbard (European
Arctic). Polar Biol 41, 583-588.
Pavlova, O., S. Gerland and H. Hop (in press): Changes in sea-ice extent and thickness in
Kongsforden, Svalbard (2003-2016). In Hop, H., Wiencke, C. (eds.): The ecosystem of
Kongsforden, Svalbard. Advances in Polar Ecology, Vol. 2, Springer Verlag.
Rypdal, E. (2018). Repeatability in isotopic signatures is linked to consistent individual
migration strategies and individual specialization in a long-distance migratory seabird.
MSc thesis. IBI, NTNU, Trondheim
Scherrer Kim, Susanne Kortsch, Øystein Varpe, Gesa Weyhenmeyer, Bjørn Gulliksen,
Raul Primicerio. 2018. Mechanistic model identifies increasing light availability due to
sea ice reductions as cause for increasing macroalgae cover in the Arctic. Limnology
and Oceanography in press doi.org/10.1002/lno.11043
Svensen, C., Antonsen, M. T. and Reigstad, M. (2018) Small copepods matter: population
dynamics of Microsetella norvegica in a high latitude coastal ecosystem. J. Plankton
Res., 40, 446-457.

Studenter 2018
Phd:
Rob van Bemmelen (defence 2019)
Pierre Blevin (mainly ecotox, defended autumn 2018, CNRS, Univ La Rochelle)
Don Jean Léandri-Breton (started autumn 2018m McGill Univ)
Coralie Barth-Jensen
PhD student Kim Scherrer
PhD student Robert Harbour (Heriot Watt Univ)
Ana Sofia Aniceto (UiT/APN), PhD defended 2018
Every Mul (UiT) PhD student
Katarzyna Walczyńska, PhD student, Gdansk University and UNIS – molecular work to
identify meroplankton to species level (June 2019)
Dec. 2016: Eike I. Stübner, Phd student, meroplankton seasonal dynamics
MSc:
Steffen Swoboda (defended his thesis in June 2018)
Eline Rypdahl (final exam and thesis defended spring 2018)
Emily Hill (final exam and thesis defended 2018)
Melissa Fontenille (internship in 2018)
Peter Glad: Seasonal occurrence of Oithona similis (Cyclopoida), Microsetella norvegica
(harpacticoida) and Microcalanus spp. (calanoida), and productivity of O. similis, in
three high-latitude Norwegian fjords, MSc-thesis, UiT the Arctic University of
Norway, May 2018 (Supervisors C. Svensen and C. Barth-Jensen).
Master student Amalia Keck
Emily-Zoe Walker, Master of Resource Management, University of Akureyri, University
Centre of the Westfjords, Isafjordur, Iceland: Pelagic-Benthic Coupling in a Northern
Norwegian Fjord Over Winter: Considering Seasonality in High-Latitude Aquaculture.
May 2018
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MSc student Magnus Andreasen, UNIS.
Vanessa Pitusi, MSc student, UiT and UNIS – sympagic meiofauna (May 2019)
Margot Ulfsdatter Nyeggen, MSc, UiB and UNIS - Coastal zooplankton dynamics in
Svalbard (June 2019)
Anna Sowa, MSc, GU (Poland) - epifaunal recruitment on experimental panels in Isfjorden
(March 2019)
Emilia Karłowicz, MSc, IO PAS (Poland) - Meroplanton variability close to bottom in
Isfjorden (June 2019)
June 2017: Helena Cuny, MS student, UNIS – zooplankton community in ice-free vs. ice
covered fjord
August 2017: Hela Oen Asnes, BSc student, UiB and UNIS – zooplankton with focus on
meroplankton
Linnea Cervin, Msc 2018, Arctic University of Norway (UiT). Title: Life history of
harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Norwegian coastal waters.
Joanna Kropidlowska, Msc 2018, Norwegian University of Science and Technology
(NTNU). Title: Essential and non-essential chemical elements in the muscles and liver
of harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the Norwegian coastal waters
Camille Sainte-Andre, Msc 2019, Arctic University of Norway (UiT). Title: Feeding
ecology of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Norwegian coastal communities.

Appendiks 1: Fjord&Kyst Flaggskip Dialog og årsmøte,
Framsenteret 17-18 Oktober 2018
Program 16 Oktober (Dialogdag – åpent hus)
10.30-10:45 – Brunsj.
10:45-11:00 – Innledning dialogdag (F&K ledelsen).
Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer/kystøkologi i
nord.




11.00-11.15: Havforsuring (Tomas Torsvik)
o Hvorfor er havforsuring et viktig fokus i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk.
11.15-11.30: Plankton (J. Søreide, C. Svensen, C. Halsband).
o Hvorfor er plankton viktig i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
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o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
11.30-11.45: Sjøfugler (Børge Moe og Tone Reiertsen).
o Hvorfor er sjøfugl, bla urban-kittiwakes, viktig i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
11.45-12.00: Sjøpattedyr (Arne Bjørge).
o Hvorfor er nise og andre sjøpattedyr viktige i kyst-økosystemet?
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
12.00-12.15: Benthos (Raul Primicerio).
o Hvorfor er benthos viktig i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
12.15-15.00: Presentasjon fra forvaltning og andre brukergrupper
o Hilde Hamnes, Regiondirektør, Fiskeridirektoratet
o Maria Pettersvik Arvnes, CBMP_coast/Arktisk råd, Miljødirektoratet
o Bo Eide, Tromsø kommune
o Vivian Jakobsen, Kystverket
o Eli-Kristine Lund, Fiskerlaget
o Charlotte Winsnes, NAMMCO
o Rolf Rødven, AMAP

Ca 13.00-14.00: Mat og Talkaoke- a cross-disciplinary perspective – Anneli
Stiberg.
Ca 14:00-15:00 Etter presentasjonene fra forvaltning og brukergrupper blir det
«Mingling» og «Spør en forsker» (alle fra F&K stiller opp og posterer kan
henges opp)
18-20: Middag Kystens Hus i sentrum av Tromsø

Program 17 Oktober (kun for F&K)
09:30 – 12:00 (15 min foredrag)
 Outreach activities: combining classic approaches and innovative
outreach program integrating research, outreach and education (P.
Geraudie_ APN)
o Hvorfor er denne type outreach viktig i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med
på dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
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Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks: adding
management and social dimensions (K. Ellingsen_NINA)
o Hvorfor er fiskebankene viktige i økosystemet?
o Hvorfor er dette temaet viktig for forvaltningen og fiskeriene?
o Hvilke resultater har vi kommet frem til?
o Hvordan kan dette brukes av forvaltningen og fiskeriene?
Mapping sea ice (S. Gerland_NPI)
o Hvorfor er is viktig i kyst-økosystemet på Svalbard
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
Exploring the effects of sea ice variability on the downward flux of
biogenic particles in Svalbard fjords (J. Søreide_UNIS)
Kaldfjordprosjektet (P. Renaud_APN, A. Renner og M. Biuw_HI)
o Hvorfor er denne type spørsmål viktig i kyst-økosystemet
o Hvorfor er det viktig for forvaltere og brukergrupper å følge med på
dette
o Hvilke resultater er vi kommet frem til i F&K
o Hvordan kan dette brukes innen forvaltning og annen type bruk
Valve-gape biosensors to detect environmental stressors (H.
Andrade_APN)

12:15 -13 Lunsj
13-15
 The 2019 annual meeting – how, when and where
o SUMMARY: Dialogdag tidlig November 2019 med standardiserte
og korte (auto-styrte 5-10min) foredrag fra forskerne i mulige
«temagrupper» med god plass (tid og rom) for dialogen. Inviterte
stakeholders og andre interesserte brukergrupper (helt åpent
hus?). Evt få hjelp av ICE-9 til å gjøre dette brukervennlig og
forståelig. Utstillinger, posterer og alle kommunikasjons midler
kan tas i bruk. Inviterer inn stakeholders i planleggingsfasen.
 Annual 2018 reporting to the Flagship
o iFRAM brukes
 Message to managers for FRAM homepage – Results dialogday
o Alle prosjektledere sender kort tekst, basert på spørsmål fra
foredragene, til flaggskip leder. Alle bidrag settes sammen og
postes på FRAM.no
 Discussion, deadlines for proposals-2018 – 1 Oct 2018
Participant
Jørgensen, Lis lindal lis.lindal.joergensen@hi.no
Paul E. Renaud paul.renaud@akvaplan.niva.no
Myksvoll, Mari Skuggedal mari.skuggedal.myksvoll@hi.no
Skardhamar, Jofrid jofrid.skardhamar@hi.no
Bjørge, Arne arne.bjoerge@hi.no
Lindstrøm, Ulf ulf.lindstroem@hi.no
Biuw, Martin martin.biuw@hi.no
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Renner, Angelika angelika.renner@hi.no
Camilla Svendsen camilla.svensen@uit.no
Raul Primicerio raul.primicerio@uit.no
Kari Ellingsen Kari.Ellingsen@nina.no
Børge Moe borge.moe@nina.no
Tone Reiertsen tone.reiertsen@nina.no
Claudia Halsband claudia.halsband@akvaplan.niva.no
Perrine Geraudie perrine.geraudie@akvaplan.niva.no
Hector Andrade hector.andrade@akvaplan.niva.no
Janne Søreide janne.soreide@unis.no
Sebastian Gerland gerland@npolar.no
Thomas Torsvik tomas.torsvik@npolar.no
Anneli Stiberg anneli@ice-9.no
Christine christine@ice-9.no
Stakeholders
Hilde Hamnes' Hilde.Hamnes@fiskeridir.no
Maria Pettersvik Arvnes maria.pettersvik.arvnes@miljodir.no
Rolf Rodven rolf.rodven@amap.no
Jakobsen, Vivian vivian.jakobsen@kystverket.no
Eli-Kristine Lund' Eli-Kristine.Lund@fiskarlaget.no
Charlotte Winsnes charlotte@nammco.no
Jakobsen, Vivian' vivian.jakobsen@kystverket.no
Methi, Kirsti Kirsti.Methi@tromso.kommune.no
Eide, Bo bo.eide@tromso.kommune.no
Øvergaard, Lars Ferdinand Lars.Ferdinand.Overgaard@tromso.kommune.no
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Appendiks 2: Referat fra brukergruppene
Fiskeridirektoratet (Hilde Hamnes)
Fiskeridirektoratet har som samfunnsoppdrag å fremme lønnsom og
verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av
marine ressurser og marint miljø.
 Økt kunnskap om datafattige bestander – for eksempel kystreka og
kysttorsken.
 Klimaendringens effekt på bestandenes utbreiingsområder og
gytemønstra sine?
 Nye arter som påvirker både dagens ville og «tamme» bestander?
 Nye arter i våre farvann som vi kan utnytte kommersielt?
 Kostnadseffektiv kartleggings- og overvåkingsmetodikk
 Skissere ulike framtidsscenarioa og effekter av disse.
 Samarbeid mellom grunnforskning og forvaltningsrettet forskning.
 Tverrfaglig forskning.
 Tett dialog mellom forskning og forvaltning. Ikke berre for å kunne bruke
resultata frå forskninga, men også for å bli tatt med inn i prioriteringa og
planlegginga av framtidig forskning.

Miljødirektoratet (Maria Pettersvik Arvnes)












Naturlige svingninger vs endringer som skyldes menneskelig påvirkning
Metodikk for å vurdere samlet belastning
Kostnadseffektiv kartleggings- og overvåkingsmetodikk
Klimasystemet, inkludert globale-lokale perspektiver
Karbonkretsløpet – balansen mellom kilder og opptak av karbon
Betydningen av klimaendringer på naturtype- og økosystem nivå
Samspillet mellom virkninger av klimaendringer og andre
påvirkningsfaktorer
Hvordan klimaendringer vil påvirke de polare økosystemene
Særlig behov i forhold til sjøis
Effekter av havforsuring
Fremmede arter, effekter av etablering og spredningsveier

AMAP (Rolf Rødven)
Framtidige fokusområder
 Sosio-økologiske effekter av klimaendringer og feedback mekanismer
 Multiple stressorer – samvirkning av forurensning, havforsuring og
klimaendringer
 Monitorering av klimaendringer
 Endringer i kilder og pathways for forurensning
 Urbefolkning …
 Har allerede kontakt med flere av K&F forskerne.
 Ønsker mer kontakt
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Produkt: 2delt rapport – 1) urørt vitenskapelig sammendrag, 2) Policy
recommondation (vitenskapsbaserte forvaltningsråd) skrevet i samarbeid
med forvaltning/politikere.

Tromsø kommune (Bo Eide)
Avhengig av lett tilgjengelige data av høy kvalitet til planlegging, saksbehandling
og søknader.
 Relevant i dag er KME plan og Kystsoneplan
 Henter data fra Naturbase og Artsobservasjoner.no
 Ønsker gjerne mer samarbeid, kanskje på enkeltprosjekt som krykkjer..
 Mer bruk i kystsoneplan, hva er relevant? Fugl, bunn. Ruglbunn
 Mye marine data er modellert. (For eksempel stortareforekomster)
 Naturbase er godt oppdatert på hekkeområder og fødeområder for sjøfuglbrukt til å argumentere for lavfartssoner for vannskuter.
 Ønsker å ha dialog med forskerne vedr dette. Hva kan vi gjøre mer med
tanke på sjøfugl i vår planlegging.

Fiskerlaget (Eli-Kristine Lund)






Vi ønsker en bærekraftig og lønnsom fiskerinæring i fremtiden og
kunnskap om marine økosystem er avgjørende
Hvordan tilpasse fiskeriene til et havmiljø i endring
Kunnskap om sammenhengen mellom bunnforhold og marine arter
Økt fokus på endringer i klima og havmiljø som kan endre
bestandsstruktur og vandringsmønster
Kunnskap om nye arter i kyst- og havområdene våre

NAMMCO (Charlotte Winsnes)
Mål: Bærekraftige bestander og ansvarlig utøvelse
 Klimaendringens effekt på
 Havis (habitatreduksjon/åpning av nytt habitat)
 konkurranse med nye arter økosystem endringer
 Bifangst av sjøpattedyr
 Forstyrrelser
 økende mennesklig tilstedeværelse – lyder /bråk
 Skipstrafikk
 kollisjon med båter
 ødeleggelse av habitat
 Forurensing
 oljeutslipp
 Fangst

Kystverket (Vivian Jakobsen)



Framsenterets nye prosjektdatabase er et bra tiltak, men må være
oppdatert, tilgjengelig/enkel å finne og kjent..
Bidra til at data som leveres fra prosjekter er tilpasset for innlegging i
eksisterende databaser som f.eks. Naturbase.no, Havmiljø.no o.l.
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Tilgjengeliggjøring forskningsdata med geografisk plassering via
Geonorge.no
Følge nasjonale/internasjonale standarder.
Ved relevante prosjekter, involvere Kystverket tidlig og sende ut
informasjon direkte.
Fortrinnsvis nasjonalt dekkende datasett men også lokale og regionale
datasett er relevante
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