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Årsrapport for Fjord og Kyst Flaggskipet 2017 (side 1-7) 

Fordeling av midler for 2018 (side 7-10) 
 

v. Lis Lindal Jørgensen & Paul Renaud 

 

Innledning  
 

Flaggskip - Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord (F&K) er helt 

avhengig av tverrfaglig forskning for at kunne styrker kunnskapsgrunnlaget for ressurs- og 

miljøforvaltning og for videreutvikling av lokale kulturer og bærekraftige kystsamfunn. 

Viktige emner omhandler:  

• Oseanografien i ”hver en fjord” i nord  

• Livet i fjordene våre og viktige trofiske nivåer  

• Land-sjø koblingen  

• Effekter fra menneskelig aktivitet  

• Effektene for kystsamfunnene  

 

Flaggskipet har hatt et årlig budsjett på  

2014: 5.3 mill fra KLD og 1.5 mill fra FKD/NFD, hvor totalt 14 prosjekter ble finansiert  

2015: 6.1 mill fra KLD og 1.2 mill fra NFD hvor 18 prosjekter er blitt finansiert.  

2016: 6.1 mill fra KLD og 1.3 mill fra NFD hvor 21 prosjekter blir finansiert 

2017: 6.1 mill fra KLD og 0.5 mill fra NFD hvor 19 prosjekter blir finansiert.  

2018: 6 mill fra KLD hvor 16 forsknings- og 3 mindre formidlingsprosjekter blir finansiert  

 

Dessuten dekkes timer til ledelse (Jørgensen og Renaud), driftsmidler til dialog- og årsmøte 

på Framsenteret 16-17 november 2018.  

 

Alle nye søknader som ikke hadde annen evaluering (f. eks. hos Norsk Forskningsråd), har 

vært til vurdering hos internasjonale referees. Kostnader til internasjonal refereebehandling 

ble NOK 28 000 (2015). 

  

De medvirkende instituttene går inn med vesentlig egeninnsats i tillegg til bevilgningene 

fra Flaggskipet. Som eksempel kan nevnes bruk av forskningsfartøyet ”Johan Hjort” til 

økosystemundersøkelser i Kaldfjorden i november 2016 og i november 2017. I tillegg har 

flere av prosjektene ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd (Renaud, Ellingen, 

Halsband, Ghaffari, og Moe).  

 

Vi hadde en Flaggskip-forskersamlinger på Sommerøya utenfor Tromsø 17-18 oktober 

2017 (appendiks 1) hvor vi fulgte samme opplegg som de øvrige år med foredrag fra alle 

prosjektledere (17 forskere), ide-utveksling og diskusjoner på tvers av prosjekter. 

 

Hovedaktiviteten i året 2017 
 

 Januar-April: Fordeling av midler, lederskifte fra HI, årsrapport, revisjon av 

forskningsplanen, diverse møter på FRAM senteret. 

 Mai-Oktober: Utlysningstekst for 2017, diverse møter på FRAM senteret i forbindelse 

med Flaggskipene. 
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 Oktober-Desember: Årsmøte for F&K Flaggskipet 4-5 oktober (se vedlegg 1), FRAM 

dagen 10 november, lesing av 2017 prosjekter. 

 Januar-April 2017: Referee prosess på 2017 søknader, økonomi, prioritering og 

fordeling av mottatte midler. FLG møte og Sentermøte. 

 

Publikasjoner i 2017 

 Peer review publikasjoner: 30 publiserte, «in prep» og «in press» 

 Foredrag/artikler/Podcast/Filmer: ca 25 

 Studenter tilknyttet: minst 12 

 Undervisning: 7 forskjellige kurser 

 TV/Aviser: 2 

 

Publikasjoner (in prep, submitted og publisert) 2017 
Negrel, J., Gerland, S., Doulgeris, A.P., Lauknes, T.R., and Rouyet, L. (in press): On the potential of 

hand-held GPS tracking of fjord ice features for remote-sensing validation. Annals of Glaciology. 
Pavlova, O., S. Gerland and H, Hop (subm., under revision): Changes in sea-ice extent and 

thickness in Kongsfjorden, Svalbard, and related ecological implications. Advances in Polar 
Ecology. 

Darnis, G., et al., 2017. From polar night to midnight sun: Diel vertical migration, metabolism and 
biogeochemical role of zooplankton in a high Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard). Limnol. 
Oceanogr., doi: 10.1002/lno.10519. 

Darnis, G., et al, (in prep). The role of zooplankton processes in the export to depth of biogenic 
matter during the transition from polar night to spring in a high-Arctic fjord. For 
Biogeosciences.  

Svensen et al. Can Microsetella norvegica regulate the biological pump in a coastal ecosystem? 
Barth-Jensen et al. Egg-hatching rates of Microsetella norvegica in cold temperatures 
Marquardt et al. (Subm.) Pan-Arctic distribution of the hydrozoan Sympagohydra tuuli? – First record 

in sea ice from Svalbard (European Arctic). Polar Biology.   
Stübner E et al. Timing of meroplankton in different Arctic primary production regimes. 
Ostaszewska K et al. Seasonal shifts in Oithona similis copepodid structure in a sub-Arctic fjord.  
Dmoch K et al. Seasonal and inter-annual dynamics in high-Arctic zooplankton communties.  
Walczyńska et al. Cirripedia timing, duration and ecological role in Arctic coastal regions.  
Questel, O.N.S. Aarbakke, L. Blanco-Bercial, R.Hopcroft, C. Halsband, F. Norrbin, E.A. Ershova, K.N. 

Kosobokova, A. Weydmann and A. Bucklin (in preparation). Pan-Arctic Phylogeography and 

Connectivity of Species of Pseudocalanus (Copepoda, Calanoida). 

Abdullah MI, Fredriksen S, Christie H. (2017). The impact of the kelp (Laminaria hyperborea) forest 
on the organic matter content in sediment of the west coastal of Norway. Mar Biol Res, 
Vol.13(2), p.1-10 

Christie H. Norderhaug KM. (2017). Secondary production. Pp 161-179 In E. Olafsson (Ed) Marine 
macrophytes as foundation species. Science Publishers, CRC Press. Taylor & Francis Group 

Christie H, H Gundersen, E Rinde, KM Norderhaug, C W Fagerli, T Bekkby, J K Gitmark, NM 
Jørgensen, T Pedersen. (for resubmission) Multitrophic interactions and climate change 
regulate large scale kelp - sea urchin distribution.  

Christie H, Bekkby T, Norderhaug KM, Jørgensen NM, (for resubmission). Assessing rocky shore 
vulnerability to oil spills in intact and sea urchin grazed areas in the Barents Sea. Mar Poll bull 
MPB-D-16-00596. 

Scherrer et all (in prep) is presently being revised for final decision on acceptance by the journal 
Limnology & Oceanography.  

Kortsch et all (in prep) on climate driven structural and functional change in rocky bottom 
communities of Svalbard fjords is under preparation. 
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Andrade H, Massabuau J-C, Cochrane S, Ciret P, Tran D, Sow M, Camus L (2016) High Frequency 
Non-invasive (HFNI) Bio-Sensors As a Potential Tool for Marine Monitoring and Assessments. 
Frontiers in Marine Science 3 

Tran, D., Sow, M., Camus, L., Ciret, P., Berge, J., and Massabuau, J.-C. (2016). In the darkness of the 
polar night, scallops keep on a steady rhythm. Sci. Rep. 6:32435. doi: 10.1038/srep32435 

Haugen et al (in prep) Behavior and saltwater tolerance of European whitefish in an Arctic estuary. 
Strand et al (in prep) Area use of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and brown trout (Salmo 
trutta) in an Arctic fjord system 

Jensen et al (in prep) Environmental drivers of anadromous fish's coastal migratory behavior 
Ozerov, M., Vähä, J-P., Wennevik, V., Svenning, M-A., Vasemägi, A., Diaz Fernandez, R., Unneland, 

L., Haapanen, K., Niemelä, E., Falkegård, M., Prusov, S., Lyzhov, I., Rysakova, K., Kalske, T. & 
Christiansen, B. 2017. Comprehensive microsatellite baseline for genetic stock identification of 
Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northernmost Europe. ICES Journal of Marine Science; 
doi:10.1093/icesjms/fsx041. 

Svenning et al.  Stable isotope analysis of long-term marine feeding signatures of Atlantic salmon 
in the Barents Sea. Still under preparation. Planned submitted before mid-February 2018. 

R van Bemmelen et al (2017) Consistency and flexibility in non-breeding movement patterns in a 
long-distance migratory seabird, the Long-tailed Skua. MEPS 578: 197-211  

M Bogdanova et al (2017) Multi-colony tracking reveals spatio-temporal variation in carry-over 
effects between breeding success and winter movements in a pelagic seabird. MEPS 578: 167-
181  

LM Trondrud (2017) Telomere dynamics and migration patterns in a long-distance migrant, the 
Arctic skua. MSc thesis. IBI NTNU, Trondheim. 

Burr et al. (in prep) “Seabird breeding timing in two Norwegian colonies: trends and mechanisms” 
Descamps et al. (in prep) “Are Arctic seabirds breeding earlier in response to Arctic Warming?” 
Holmgaard, S.B., Thuestad, A.E, Myrvoll, E.R & Barlindhaug, S: Coastal cultural heritage in 

Svalbard. Assets, threats and opportunities. In Holm, P & Ronan, M. (eds.): Bayscapes: Shaping 
the Coastal Interface through Time. Sidestone Press. 

 

Formidling 2017 
(AC)3 Conference (Bremen, Germany), Arctic Science Summit Week (Praha, Czech Rep.), IGS Polar 

Ice Symposium in Boulder, USA (August 2017).  
Talk in UNIS/Forskningsparken 
Changing Arctic sea ice: implications for climate, ecosystems and society Forskningsparken, 

Longyearbyen, Svalbard, Norway. May 2017; and Gerland, S.: Radio interview on Svalbard sea 
ice monitoring and fieldwork by SRF radio (Swiss radio), June 2017).  

The KongCarb project was presented at ESSAS OSM, June 2017 
Miljødirektoratet 14 September, Oslo (Fagdag) 
Export fluxes of biogenic particles in the sea ice-free Kongsfjorden and the seasonally ice-covered 

Rijpfjorden (Svalbard), Arctic Frontiers 2017, Quebec City, 11-15 December. 
C. Svensen was an invited lecturer on “Røst Air Ocean Seminar” in June 2017 
Two abstracts are submitted to the ASLO Ocean Science Meeting in Portland, USA in 2018 
Citizien Science at MS Fram (Hurtigruten AS) 
Longyearbyen kindergardens 
ESSAS meeting Tromsø, June 2017 (oral presentation) 
13th International Conference On Copepoda, Los Angeles, July 2017 (oral presentation). 
The Facebook page "Talking clams" ( https://www.facebook.com/TalkingClams/) has been actively 

updated with information regarding the polar night and equinox fieldwork missions.  
Presentation at the 2017 AWIPEV – 20-21/02 Science Introduction Seminar 

https://www.facebook.com/TalkingClams/
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Svenning, M-A. (editor) 2017. Kampen om Tanalaksen. Ottar-hefte om Tanalaksen, nr 3, 2017. 
Inneholder 8 artikler om Tanalaksen, der Svenning, Fauchald og Falkegård har skrevet 5 av 8 
artikler. 

An article on harbour porpoise bycatch has been submitted to the newspaper “Kystmagasinet” 
(https://www.kystmagasinet.no/).  

Burr Z et al. Poster. Feb. 2017. Pacific Seabird Group Meeting, USA 
Burr Z. Pres. May 2017. Institute of Marine Research. Bergen 
Varpe Ø. Pres. Jan. 2017. SICB Meeting. USA 
Exhibit at Open Day. Planned November 2017. UNIS. 

PODCASTS - Lydopptak gjennomført under verksteder, sammenkomster og 

arrangementer,, manus for 4 podcaster under utvikling basert på innsamlet innhold. 

1.podcast lanseres i Januar 2018. 

KORTFILMER:  

➢ SMAK 2068. Første film ferdig redigert. 2 andre er under produksjon. 3 kortfilmer til 

sammen.  

➢ 1 Kortfilm med fokus: plast i havet. Under planlegging. Opptak og redigering gjenstår. 

UTDANNING MED UNGDOM/BARN okt 2017 - mars 2018:  

➢ 2 ungdomsverksteder i New Ålesund, Svalbard i Oktober 2017 

➢ Den kulturelle skolesekken: Avtalt turne med Aust-Agder, Februar 2018 (med 
oppdatert innhold fra flaggskipenes forskning) og Tromsø, Mars 2018 (med oppdatert 
innhold fra flaggskipenes forskning). 

 

Master and PhD-studenter 2017 
Steffen Swoboda with a Master project at UNIS in 2017 under supervision of Janne 

Søreide 
Eike I. Stübner, Phd student, meroplankton – successfully defended her thesis Dec. 2016  
Katarzyna Walczyńska, PhD student, Gdansk University and UNIS – molecular work 
Helena Cuny, MsC student, UNIS – zooplankton community in ice-free vs. seasonal ice 

covered fjord 
Hela Øen Åsnes, Bsc student, UiB and UNIS – zooplankton with focus on meroplankton 
Vanessa Pitusi, MSc student, UiT and UNIS – sympagic meiofauna 
Master student Amalia Keck UNIS 
Master student, Pierre Fagard (2015) studying the physiology and migratory behavior of 

European whitefish at UiT – The Arctic University 
Master student Odin Kirkemoen (2016) working on Arctic charr´s and brown trout´s use of 

established and planned developed coastal areas at NMBU – Norwegian University of 
Lifesciences.  

Halfter S. (2017) UNIS. Large-scale phenology of marine plankton. 2017 
Tessin E. (2018) UNIS. Spatial variability in timing of pelagic primary production. Spring 2018.  

MSc: Peter Glad and Theo Berjoun. PhD: Coralie Barth-Jensen and Christine Dybwad 
Flaggskip - Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord (F&K) takker 

så langt for midler til prosjekter og aktiviteter i 2017.  

 

Det kommer frem fra årets prosjekter at klima endre og påvirker sammensetning og 

utbredelse av arter. Derfor er det viktig å kjenne til dynamikken mellom næringstilgang, 

byttedyr og predatorer for å forstå og for å kunne gi gode forskningsbaserte råd. 

https://www.kystmagasinet.no/
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Endringer som skylles klima og menneskelige aktiviteter kan ha effekt helt inn 

hverdagen til folket langs lysten.   

 

Kortfattet hovedbudskap fra forskningen i F&K 2017: 
Is og sjøvann 

Isforholdene langs kysten av Svalbard overvåkes i tid og rom med best mulig 

instrumentering. Dette betyr bedre forvaltning fordi oppdatert overvåkningsutstyr fører i 

neste omgang til kunnskap om status og endringene i økosystemene som er knyttet til 

isen (Gerland, NPI). Når havvann strømmer inn i fjordene på Svalbard og isbreer 

smelter pga klimaendringer, påvirker dette bla de organiske partikler i sjøvannet. 

Kunnskap om dette fører i neste omgang til kunnskap om havforsuring og effekter på 

økosystemet (Chierici, HI). Endringene i klima, is-smeltning og tilførsel av Atlantisk 

vann avgjør hvor mye, og hvilke partikler, som synker til bunns i fjordene og hvilke som 

føres ut i havet. Dette har i neste omgang betydning for hele fjord-fødenettet og 

produksjon og, som en konsekvens av dette, hvordan økosystemet kan høstes (Darnis, 

APN).  

Plankton 

Vi trenger kunnskap om alle delene av økosystemet, også de små artene som er vanskelige 

at få tak i. Larver opptrer i høyt antall på våren, men det er vanskelige å bestemme art og 

sesongdynamikk hos disse. Vi vet derfor lite om arters rekruttering, deres økologiske 

rolle og dermed hvordan forvaltningen av produktive kystregioner med menneskelig 

aktivitet på Svalbard skal forvaltes (Søreide, UNIS). Et lite frittsvømmende (pelagisk) 

krepsdyr har blitt funnet å ha større effekt på kyst-fødenettet enn tidligere antatt ved at 

de spiser på partikler som synker gjennom vannet. Men dette krepsdyret påvirkes av 

klimaendring, og som nøkkelart i Balsfjorden, kan dette ha stor betydning for hele 

økosystemet (Svensen, UiT). 
Dyrelivet spres med strømmer og gjennom aktiv bevegelse. Populasjoner og sub-

populasjoner har utviklet seg i Arktisk. Vha forventet strømmønstre kan arters habitat 

utbredelse og begrensninger beskrives og derfor også endringer i energi-flyten gjennom 

den Arktiske fødekjæden (Halsband, APN). 

Havbunn og Bunndyr 

Havbunnen i Porsangerfjorden er blitt kartlagt og kart gjort tilgjengelig (MAREANO.no) 

for at kunne vurderer påvirkning under menneskelig bruk (fiskeoppdrett, kabler, 

sjødeponi etc) og for å identifisere områder med biologisk og miljømessig viktighet 

(Lepland, NGU). Dette blir spesielt viktig når livet på havbunnen langs kysten er i 

endring. Fra Trøndelag til Troms reduseres kråkebolle bestanden og som en konsekvens 

av dette øker tareskoger. Tare produserer millioner tons av næring til fødenett langs 

kysten og utgjør hjemplassen for arter som søker mat og beskyttelse. Undersøkelsene 

tyder på at det både er temperatur endringer og beiting fra krabber som tar knekken på 

kråkebollene (Christie, NIVA). Opp langs de undersjøiske fjellveggene er arter også i 

endring. Dette betyr at artsdynamikk og funksjonen til økosystem også er i endring. 

Disse endringene følges nøye og tett for å kunne forstå hvordan og hvor fort endringene 

skjer (Primicerio, UiT). Endringene i økosystemet forgår hele året. Det er nemlig slik at 

også det mørke vinterhalvåret er en aktiv periode for artene som bor i Arktisk. Dette 

viser forskning på haneskjell som fortsatt vokste gjennom vinterhalvåret. Hvordan 

klimaendringer påvirker veksten skal også undersøkes og overvåkning av arters 

«sunnhet» skal kunne si noe om anomalier i havvannet (Camus, APN) 

Fisk 

Når temperaturen øker, påvirkes vandringsmønsteret til fiskearter som vandre mellom sjø 

og ferskvann. Påvirkningen forsterkes ytterligere med menneskelige aktivitet langs 
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kysten. Hvordan påvirkningen på vandringsrutene utarter seg er viktig for forvaltning av 

disse fiskeartene (Christensen, APN). Miljøet i havet påvirker også vandringsmønster, 

livshistorie og veksten hos bla Tana-laksen. Hvordan denne endringen skjer og i 

forbindelse med hvilke miljøpåvirkninger, undersøkes vha isotopanalyser og avanserte 

modeller (Svenning, NINA).  
Sjøpattedyr 

Bifangst av nise er blitt en utfordring etter USA har skjerpet regelverket rundt dette. Salg 

av fiskeprodukter fra lande som ikke har innført tiltak imot bifangst vil kunne bli avslått 

i fremtiden hvis ikke Norge kan dokumentere om bifangsten er bærekraftig. Dette krever 

bl.a. kunnskap om populasjonsstrukturen og livshistorien til nisen lengst Norskekysten, 

noe som vil bli undersøkt i et pågående prosjekt som har som hovedmålet å studere 

nisens rolle i økosystemet langs kysten; hvordan den påvirker økosystemet og hvordan 

den påvirkes av endringer i økosystemet (Lindstrøm, HI). 

Sjøfugl 

Sjøfugler, I likhet med mange andre dyregrupper, er påvirket av menneskelig aktivitet. 

Utenfor hekkesesongen kan sjøfuglene være langt unna hekkekolonien, og vi må bruke 

logger-teknologi for å spore deres migrasjon. Slik avdekker vi om sjøfugl samles i 

såkalte hotspots og om disse områdene påvirkes av menneskelig aktivitet. Det gir også 

svar på hvordan hotspots er sammensatt av individer fra ulike hekkebestander. Det er 

også viktig å forstå hvordan fuglenes påvirkes av endringer i klima og byttedyrstilgang, 

der de migrerer og overvintrer både i norske og internasjonale farvann (Moe, NINA). 

Det er viktig å undersøke om sjøfuglene hekker tidligere med økte temperaturer i 

Arktisk. Når vi forstår mekanismene bak dette, kan også fremtidens sjøfugl populasjoner 

forutsies (Burr, UNIS).  

Fjordstudier (Kaldfjord) 

Store mengder sild, knølhval og spekkhuggere har invader Kaldfjorden (Troms) i de siste 

årene hvilket har ført til oppsving i fiskeri og turisme (Buiw, HI). Vi ønsker å vite 

hvordan dette påvirker økosystemet i fjorden, men Kaldfjorden har vært lite studert og 

vi mangler fysisk og kjemisk kunnskap om fjord oseanografien. Da dette er nødvendig 

kunnskap har innhenting av hydrografiske data og vannprøver begynt i 2017 for å forstå 

sesong variasjoner i fjorden (Renner, HI). De store mengdene med sild bruker oksygen 

mens de lever, og utgjør store mengder dødt biologisk materiale på havbunnen på grunn 

av mortalitet fra rovdyr eller fiskeri. Påvirkningen på fjordbunn er totalt ukjent. 

Bærekraftig forvaltning av menneskelig aktivitet i kystområder som dette krever 

forståelse av hvordan naturlige og menneskelige aktiviteter påvirker fjordøkosystemet 

(Renaud, APN) 
Samfunnsvitenskap 

Svalbards marine kulturarv lang kysten er undersøkt og «best practices» for et bærekraftig 

bruk og god forvaltning av sårbare kulturplasser i Arktisk, er beskrevet (Thuestad, 

NIKU) 
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Fordeling av midler for 2018 
 

Regler for fordeling: 

Max 400.000 kr per prosjekt 

•  Ubeskåret til eksepsjonelle prosjekter 

•  Reduksjon til gode prosjekter 

•  Prosjekter med ”lav” score går ut 

• Fokus på avrundning av prosjekter og leveranser 

• Ekstern bevilget prosjekter gir god avkastning og ”merverdi” 

• Outreach  

 

 

 

Hva ligger vi vekt på i forskningsplanen for F&K 

Flaggskipet. 

 
Vi ønsker å kunne ”forstå” og ”skille mellom” naturlige fluktuasjoner, effekter av 

klimaendring, og menneskelig påvirkning 

Hvorfor: fordi vi ønsker en optimal overvåkning og forvaltning av økosystemene 

 
Hvordan:   

 

1: Vha data som beskriver det eksisterende miljø (fysisk, geologisk, kjemisk), strukturen av 

økosystemene, og menneskets bruk av fjord og kyst. 

  

2: Forskning som peker på økosystemets mest følsomme deler overfor pågående og fremtidige 

effekter fra klimaendring og menneskelig aktivitet 

  

3: Kommunikasjon til forskningen og stakeholders skal oppmuntre til at utvikle et forvaltnings 

regime som demper effekten fra mennesker og promotere bærekraftig forvaltning. 

 

 Publiserer i peer-review journaler 

 Levere ny kunnskap til Forvaltningsarbeidet nasjonalt og internasjonalt 

(arbeidsgrupper i Arktisk råd) 

 Samle og presenterer forskningsresultater slik at de kan nås av regjeringen og 

industrien, utdanning og folk flest 
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Vår filosofi for F&K Flaggskipet: 

 

• Geografisk spredning langs kysten 

• Dekke hele økosystemet  

• Institusjonell tverrfaglighet 

  

Dette gir: Mange små prosjekter 

 

Utfordring: hvordan samle informasjonen og presenterer den for undervisning, 

forvaltning, forskning og som generell opplysning 

 

 

Hvilke prosjekter ønsker vi gjennomført i 2018: 

Tittel Emne Leder Institutt 
Midler 
2018 

EFFECTS: Examining the role of 
Fish-Falls on ECosystem 
processes in highly exploiTed 
fjord Systems 

Forskning 

Paul Renaud APN 390 

Marine snow. Pelagic-benthic 
coupling, and the impact of 
the harpacticoid copepod 
Microsetella norvegica, and 
other agents in a high-latitude 
fjord (MICROSNOW) 

Forskning 

Camilla Svensen UiT 400 
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Population abundance 
estimation of harbor porpoise 
from multi-type survey data 
(MULTI-PORPOISE) 

Forskning 

Arne Bjørge IMR 200 

The impact of oceanic inflow 
and glacial runoff on the 
carbon budget in 
Kongsfjorden using field and 
model data (KongCarbon)- 
Phase II 

Forskning 

Melissa Chierici IMR 400 

Drivers of fish extinction and 
colonization on oceanic banks 
(DRIVEBANKS): adding 
management and social 
dimensions 

Forskning 

Kari Ellingsen NINA 100 

Impact of massive Winter 
Herring Abundances on the 
KaLdfjorden Environment 
(WHALE)  

Forskning 

Angelika Renner IMR 350 

Arctic harmful algae biosensor Forskning Lionel Camus APN 350 

The new generation of 
Calanus finmarchicus: 
estimating population 
recruitment from egg 
production rates and gonad 
stage analysis off northern 
Norway (GONAD)  Forskning Claudia Halsband APN 200 

The role of harbour porpoise 
in Norwegian coastal marine 
communities  Forskning Ulf Lindstrøm IMR 400 

weShare – Ecological and 
commercial implications of 
extreme winter arrivals of 
herring and whales into North-
Norwegian fjord systems  Forskning Martin Biuw IMR 350 

Increased temperature and 
aquaculture in Arctic regions: 
Could Atlantic salmon kelts be 
in harm's way?  Forskning Jenny Jensen APN 200 

Meroplankton biodiversity, 
seasonal dynamics and 
function in high latitude 
coastal ecosystems  Forskning Janne Søreide UNIS 350 

Mapping sea ice Forskning Sebastian Gerland NPI 350 

Climate-driven regime shifts in 
arctic rocky-bottom 
communities: Causation and 
implications for ecosystem 
functioning.  Forskning Raul Primicerio UiT 400 

Seabird habitat use and 
migration strategies  Forskning Børge Moe NINA 300 
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Exploring the effects of sea ice 
variability on the downward 
flux of biogenic particles in 
Svalbard fjords Forskning Janne Søreide UNIS 380 

X-2068 Formidling Anneli Stiberg ICE-9 50 

Outreach activities: combining 
classic approaches and 
innovative outreach program 
integrating research, outreach 
and education.  Formidling Perrine Geraudie APN 100 

Urban kittiwakes: building 
artificial nestsites in Tromsø Formidling Tone Reiertsen NINA 100 

Samfunnsvitenskap Forskningsplan Claira Armstrong   20 

Formidlingspremie       30 

Flagship management   Paul Renaud   200 

Flagship management   Lis Jørgensen   300 

Referees (7 stk)       28 

Dialog- og årsmøte 16-17 
november 2018 

  
    

52 

Totalt       6000 
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Appendiks 1: Fjord&Kyst Flaggskip Annual meeting, 
Sommerøy 17-18 October 2017 

 
Project members given talks, please follow the following guidelines: 

• Objectives and deliverables (see the award letter “tildelingsbrevet”) 

• Few slides on the project background (try not to repeat old stuff) 

• New results made in 2017 

• Clear focused conclusion 

• What is the message to the management? 

• Plan for future 

 

Agenda: 

17 October 
09:30 Departure bus from FRAM 

09:40 Departure buss stop at Tromsø Airport 

09:50 Departure buss from Eide handel 

10-11 Transport and checking in 

 

11-12:  

Welcome/intro by Lis  

Kaldfjord Ecosystem (20 min talks with questions) 

Renaud: EFFECTS: Examining the role of Fish-Falls 

Renner: WHALE - Impact of massive Winter Herring Abundances 

Gjelland: weSHARE 

 

12-13 Lunch  

 

13-15 (20 min talks with questions) 

Fagerli/Christie: Recovery of coastal kelp ecosystems 

Andrade/Camus: The Arctic scallop Chlamys islandica as a biosensor 

Jenny Jensen: The coastal migratory behavior of anadromous fish  

Lindstrøm: The role of harbour porpoise in Norwegian coastal marine communities 

Moe: Seabird habitat use and migration strategies 

Burr: SEATIME - Timing of reproduction in seabirds 

 

15-15:45 (Coffee) 

 

15:45-16:45 (20 min talks with questions) 

Stiberg: What is “Ice-9 science futures”  

Renaud: Outreach on ESSAS conference 

 

18:30: Dinner and thereafter badestamp (remember swim-clothes) 

 

18 October 
 

08-09: Breakfast 

 

09-9:15: Summary and Conclusions from yesterday 
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09:15-11:15:  

Svalbard ecosystems  (20 min talks with questions) 

Søreide/Darnis: Carbon flux dynamics in ice-free versus ice-covered Svalbard fjords  

Stein Tronstad/Gerland: Mapping Sea Ice Characteristics relevant for Arctic Coastal 

Ecosystems  

Svensen: MICROSNOW - Pelagic-benthic coupling and the impact of the harpacticoid  

Søreide: Meroplankton biodiversity, seasonal dynamics and function 

Halsband: Panarctic connectivity of zooplankton populations: the case of 

Pseudocalanus 

Lepland: Integrated marine base maps for the Porsanger Fjord 

 

11:15-12 

 The 2018 annual meeting - spring or fall, Tromsø city or Sommerøya 

 Annual 2017 reporting to the Flagship 

 Own 2017 reporting 1) small report, 2) Barents Watch, 3) Web-based report 

 

12-1300: Lunch 

 

13:00-14:00: Discussion, deadlines for proposals-2018. 

 

14:00: Departure with bus to Tromsø 

 

List of participants 

1. Lis L. Jørgensen (17-18 okt) 

2. Paul Renaud (17-18 okt) 

3. Claudia Halsband (kun dagtid 18 okt) 

4. Hector Andrade (17-18 okt) 

5. Jenny Jensen (kun dagtid 17 okt) 

6. Melissa Chierici (17-18 okt) 

7. Ulf Lindstrøm (17-18 okt) 

8. Aivo Lepland (kun 18 okt) 

9. Børge Moe (17-18 okt) 

10. Camilla Fagerli (17-18 okt) 

11. Hartvig Christie (17 + natt) 

12. Stein Tronstad (17-18 okt) 

13. Camilla Svendsen (17-18 okt) 

14. Janne Søreide (17-18 okt) 

15. Zofia M. Burr (17-18 okt, vegetar) 

16. Anneli Stiberg (kun dagtid 17 okt) 

17. Angelika Renner (17+18 okt, vegetar) 

 

 


