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Forord 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har siden 2001 regelmessig tatt hydrografi og 

planktonprøver i flere fjorder på Svalbard, og siden 2007 har UNIS også tatt regelmessig 

prøver av snø- og sjøistykkelse, og prøver av alger og små dyr som lever i isen. Prøvene som 

strekker seg over 10- 15 år i tid står lagret på UNIS, og takket være finansiering fra Svalbards 

Miljøvernfond er disse nå registrert og lagret i et nytt oversiktlig system. 

 I tilleg til å få oversikt over prøver og eldre data har vi også i dette prosjektet 

analysert eldre planktonprøver og sammenlignet dem med nyere planktonprøver for å 

identifisere eventuelle endringer i dyreplanktonsamfunnet de siste >15 årene som følge av 

varmere sjøtemperaturer og mindre isdekke. I Isfjorden har UNIS valgt ut fire faste stasjoner 

hvor hydrografi og planktonprøver tas regelmessig. Dette er den nordligste plankton tidsserien 

med sesongoppløsning i verden og har derfor høy vitenskapelig verdi.. I tillegg til klassiske 

morfologiske analyser har vi brukt molekylære metoder for å sikre rett artsidentifikasjon og 

biodiversitetskartlegging. Det siste var spesielt viktig i vårt arbeid med å identifisere de små 
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dyrene som kan befinne seg i høyt antall i sjøisen om våren. Dette er ofte larver av bunndyr 

som bruker sjøisen som oppvekstområde. Fra før fins det lite eller ingen informasjon på 

hvilke organismer som lever inni sjøisen i Svalbards øyrike. Takket være finansiering fra 

Framsenteret (Tromsø), Forskningsrådet og Svalbards Miljøvern har arbeidet med å kartlegge 

biodiversiteten i fjordene og i sjøisen kommet godt i gang, og de første resultatene er allerede 

publisert i internasjonale tidsskifter.   

Sammendrag 
Overvåkning av planktonutviklinga i Isfjorden er spesielt interessant siden denne fjorden i seg 

selv er en klimagradient. Varmt atlantisk vann og ingen sjøis er tilstanden ytterst i Isfjorden 

mens innerst, i Billefjorden, er det kalde arktiske vannmasser som fortsatt dominerer selv om 

«klimaet» også her har blitt varmere med mindre isdekke.  

Vi har best data fra tiden etter 2005 da økt innstrømning av Atlantisk vann allerede hadde 

inntruffet. I tiden før 2005 da Isfjorden var generelt kaldere og isen la seg har vi manglende 

data, med unntak av Billefjorden. Fra 2006 til i dag ser vi en økning i dyreplankton i 

Isfjorden, og det selv for den arktiske hoppekrepsen Ishavsåta (Calanus glacialis) – den 

viktigste planktonarten i Arktiske fjorder og sokkelhav. Økende mengde dyreplankton skyldes 

i hovedsak at Isfjorden de siste 10 årene har fått mer boreale/ nord-atlantiske arter i de ytterste 

og midtre delene av fjorden samt at «klimaet» har blitt mildere innerst i Isfjorden 

(Billefjorden) som har slått positivt ut for ishavsåta.  

Fjordisen har minket kraftig på Svalbard og UNIS har gjort en betydelig innsats i å kartlegge 

biodiversiteten av de små dyr som bruker sjøisen som oppvekstområde. En ny art for Svalbard 

ble funnet og artsrikheten av rundormer (nematoder) og børstemark (Polychaeta) i sjøisen er 

kartlagt i Van Mijenfjorden, Storfjorden og Wahlenbergfjorden. Det ser det ut som om enkelte 

arter er avhengige av sjøisen som oppvekstområde for suksessfull reproduksjon, men mer data 

må samles inn for å bekrefte dette endelig.     
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Innledning 

Dyreplankton 

Dyreplankton er det viktigste bindeleddet mellom planteplankton og fisk i næringskjeden. Endring i 

dyreplanktonsamfunnet vil påvirke høyere trofiske nivåer, og kan føre til at det pelagiske 

økosystemet endrer karakter. 

I Svalbard-området er det spesielt de planteetende kopepodene av slekten Calanus spp. som 

dominerer når vi ser på biomasse/tørrvekt, mens de små altetende kopepodene Oithona similis og 

Microcalanus spp. dominerer i antall.  

Forekomsten av dyreplankton i Isfjorden har vært sporadisk undersøkt siden 2001 og regelmessig 

siden 2015, ca. hver 3 måned (vår, sommer, høst og vinter).  I enkelte år har derimot 

dyreplanktonsamfunnet blitt undersøkt så ofte som hver 14 dag/ hver måned i Adventfjorden. 

Dyreplankton – små organismer som driver med vannmassene – er gode indikatorer på hvilke 

vannmasser som dominerer i fjorder på Svalbard. Det er imidlertid store sesongvariasjoner i 

dyreplanktonsamfunnet som følge av den kortvarige algeoppblomstringen på slike høye 

breddegrader. Normalt sett har vi veldig lavt antall og biomasse av dyreplankton om vinteren-våren 

for så å nå maksimal biomasse på sommeren-høsten. Dyreplanktontilstanden om høsten gir en god 

indikasjon på hvor produktivt årets sesong har vært. Når sammenligning av dyreplanktonstatusen 

mellom år skal gjøres er høstdata å foretrekke.  

Langs med vestkysten av Spitsbergen har vi en god blanding av nordlige tempererte 

(boreale/atlantiske) og arktiske arter. Det er sjelden forskjeller å se i artssammensetning, forskjellene 

ser vi best i andelen av atlantiske kontra mer arktiske arter, med en dominans av atlantiske arter der 

vi har mye påvirkning av atlantisk vann og det motsatte når kalde arktiske vannmasser dominerer. I 

tillegg har vi forskjeller i andelen neritiske (kystnære) og oseaniske arter, der de oseaniske artene 

ofte er såkalt vidt spredte arter (kosmopolitans) som fins i alle verdens hav.  

Den nord atlantiske hoppekrepsen Calanus finmarchicus (rødåte) og de to arktiske artene ishavsåte 

(Calanus glacialis) og feitåte (Calanus finmarchicus) (Figur 1) utgjør normalt opp mot 50-70 % av den 

totale dyreplankton biomassen i Svalbard (Blachowiak-Samolyk et al 2008), og andelen av 

«atlantiske» versus «arktiske» hoppekreps er en god og utbredt metode for å overvåke det pelagiske 

«klimaet». 

 

  

 

Figur 1. Dyreplankton i størrelsesfraksjonen 0.2 – 5 mm 

består hovedsakelig av følgende hoppekreps: den store 

arktiske dypvannsarten Calanus hyperboreus (øverst), 

også kalt feitåte, den «mellomstore» arktiske 

sokkelarten Calanus glacialis (ishavsåte) og den noe 

mindre atlantiske arten Calanus finmarchicus (nederst) 

også kalt rødåte). Det er spesielt ishavsåta og rødåta 

som er tallrike i fjordene på Svalbard. Bare beskjedne 

forekomster av feitåta fins i de relativt grunne (<400 m) 

fjordene og på sokkelen rundt Svalbard (foto: JE 

Søreide).  
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Ismeiofauna 

Inni sjøisen kan det være et myldre av liv. Her fins det mikroskopiske alger (isalger) og dyr 

(ismeiofauna) som lever inni de utallige hulrom og kanaler som dannes i sjøisen når salt blir støtt ut 

av isen når sjøvann fryser (Figur 2). Spesielt i kystnære områder slik som fjorder kan antallet av disse 

små dyra bli høye opp mot 400 000 individer per kvadrat meter sjøis.  

 

 

 

  

 

Figur 2. I de utallige hulrom og kanaler I sjøisen kan de leve små dyr og alger. Her er det rikelig med 

mat (isalger) når det er tilstrekkelig lys og dermed et trygt matfat for de mange små dyr som beiter på 

isalger da predatorerer nærmest ikke eksisterende her da de normalt sett er for store for å trenge inn i 

sjøisen. (Kilde CAFF).   
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Materiale og Metoder 

Undersøkelsesområde - dyreplankton 

I dette prosjektet fokuserte vi på dyreplanktonprøver samlet inn i Isfjorden. UNIS har etablert fire 

faste stasjoner her (Tabell 1; Figur 3). 

Tabell 1. Oversikt over de faste planktonstasjonene i Isfjorden med koordinater og bunndyp. Se Figur 

3 under for oversikt. 

Stasjonsnavn Lokalitet Breddegrad (N) Lengdegrad (E) Bunndybde 

BAB  Billefjorden/Adolfbukta 78
o
 39.50 16

o
 40.50  191 m 

IsA  Isfjorden-Adventfjorden 78
 o
 15.32 15

 o
 32.04  84 m 

KKD (IsK) Karlkronasdjupet 78° 19.24  15° 09.76 274 m 

IsG Isfjorden-Grønfjorden 78° 07.73 14° 00.17 273 m 

 

 

 

 

Undersøkelsesområde – isfauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figur 3. Oversikt over de fire faste plankton stasjonene til UNIS. Stasjon IsA undersøkes en gang i måneden, 

mens de tre andre stasjonene 2-4 ganger i året.  
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Undersøkelsesområde – ismeiofauna 

For ismeiofauna er det et stasjonsnettverk i Van Mijenfjorden og enkelt stasjoner i Inglefieldbukta og 

Agardh (Storfjorden) vi har mest data fra, samt Wahlenbergfjorden (se Figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyreplankton 

UNIS har en langtidsserie på dyreplankton fra Isfjorden og metoder for innsamling av dyreplankton 

ble gjort etter den metoden man gjennom år med forskning har kommet frem til er best for denne 

type overvåkning. Dyreplankton ble samlet inn ved hjelp av vertikaltrekk fra bunn og opp til 

overflaten med en WP2-håv med 200 µm maskevidde. Håven var heist opp med hastighet 0.25-0.5 m 

s-1 og prøven var fiksert med 4% bufret formalin-sjøvannsløsning.  

Samfunnsprøvene ble analysert under et Olympus SZX 7 stereomikroskop (40 X forstørrelse) utstyrt 

med en okulær mikrometer for å måle størrelse (Calanus spp.). Dyreplankton, inkludert både 

holoplankton og meroplankton, i delprøver ble analysert inntil minst 300 organismer ble talt og 

identifisert til nærmeste taxa/art og utviklings stadium (kopepoder). Calanus spp. var bestemt til art 

basert på en modifisering av Daase og Eiane (2007), se Tabell 21 2. Til slutt ble hele prøvene skannet 

for eventuelle sjeldne arter, arter som ikke var representert/ fanget opp i delprøvene. 

Biomasse (tørrvekt) ble regnet ut på bakgrunn av mengdedataene og publiserte tørrvekter for de 

ulike artene og deres utviklingsstadier/størrelse (se Blachowiak-Samolyk et al. 2008 for en samlet 

oversikt). Arters zoogeografiske preferanse er tatt fra litteraturen (se Blachowiak-Samolyk et al. 2008 

for en samlet oversikt). 

Tabell 21. Størrelsesklasser brukt for å bestemme Calanus spp. til art. Basert på Daase og Eiane (2007), der lengde for kopepoditt stadie 5 

(CV) og voksne hunner (AF) er justert basert på molekylære analyser (Daase et al. upublisert). 

Copepodid stadium Størrelse (prosomlengde) µm 

C. finmarchicus C. glacialis C. hyperboreus 

CI <810 810-900 >900 

CII <1170 1170-1350 >1351 

CII <1470 1470-1950 >1950 

CIV <2010 2010-2910 a 

CV <2900 >2900 a 

AF <2950 >2950 a 
a) Identifisert til C. hyperboreus ved hjelp av en pigg på det femte kroppssegmentet (thoracic segment).  

 
Figur 4: Oversikt over hvor innsamlinger av sjøiskjerner for undersøkelse av isfauna har blitt gjort i tiden 

2014 til i dag Van Mijenfjorden (VMF), Inglefieldbukta (IB), Agardhbukta (AGA), Wahlenbergfjorden (WB) 

og Palenderbukta (AL) (© Magnus Andreasen, UNIS master student).  
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Isfauna 

Pørver av isfana ble tatt med iskjernebor med diameter 9 cm. Iskjernen ble delt i seksjoner på 0-1 cm, 

1-3 cm, 3-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm osv. Der bunnen av sjøisen er lengde 0 cm. De ulike seksjonene 

ble lagt i ziplock poser og filtrer sjøvann ble tilsatt (100 mL per 1 cm iskjernehøyde) for å unngå 

osmotisk sjokk for organismene når sjøisen ble smeltet langsomt på 3-7 °C i mørke. Når all is var 

smeltet ble hele prøven filtrert gjennom en 20 µm sil og alt større en 20 µm som ble igjen i silen ble 

undersøkt og telt under lupen levende. Individer ble fotografert og satt en og en i små eppendorf rør 

for videre prosessering (se molekylære metoder under). 

Molekylære metoder 

To forskjellige typer DNA-ekstraksjonsmetoder ble brukt for å maksimere 

ekstraksjonssuksessen av DNA fra meiofauna - DNeasy Blood and Tissue Extraction (Qiagen, 

USA) og HotSHOT genomisk DNA-preparat (Biotechniques 2000). Se (Marquardt et al 

2017) for mer detaljert metodebeskrivelse.  

Den frie programvaren MEGA7 (Kumar et al 2016) ble benyttet til å konstruere fylogenetiske 

trær. Alle 18S rRNA nematode sekvenser, nedlastede og konsensussekvenser ble importert til 

MEGA7, og en justering ble opprettet i MUSCLE ved å bruke standard til å konstruere 

fylogenetisk tre.  

Resultater 

Dyreplanktonsamfunnet – Calanus spp. 

Transektet i Isfjorden går fra mye atlantisk påvirkete vannmasser i den ytre delen for så å skifte til 

dominans av lokale vannmasser med Arktisk karakter innerst i Billefjorden som er avgrenset fra 

resten av Isfjorden på grunn av en grunn (40-50 m) terskel. Billefjorden er isdekt vinter og vår, mens 

midtre del av Isfjorden har vært isfri året rundt på grunn av sterk innstrømning av atlantisk vann 

siden vinteren 2005/2006. Den ytterste delen av Isfjorden har sjelden vært isdekt selv i et historisk 

perpektiv. Når vi ser på mengden av rødåte (C. finmarchicus) kontra ishavsåte (C. glacialis) i Isfjorden 

ser vi at ishavsåta dominerer både i antall og biomasse i Billefjorden (Figur ). I midtre og ytre 

Isfjorden er det fordelingen mellom C. finmarchicus og C. glacialis relativt lik når vi ser på antall, 

mens i biomasse er det C. glacialis som bidrar mest (Figur ). 
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Når vi sammenligner med tidligere år så ser vi tydelig dominansen av C. finmarchicus på sokkelen 

mens antallet av C. glacialis er stigende jo lengre inn i Isfjorden vi beveger oss og da spesielt i 

terskelfjorden Billefjorden som er en «Arktisk oase» i den ellers så Atlantisk påvirket Isfjorden. Når 

det gjelder antallet ser vi at det ligger innenfor samme mengdeintervall høsten 2016 og 2018, men at 

det ligger noe lavere høsten 2006 og da spesielt i midtre og innerste del av Isfjorden. Det varmere 

klimaet med kortere isdekke innerst i Isfjorden (Billefjorden) ser ut til å ha en positiv effekt på C. 

glacialis populasjonen de siste 10 årene mens for C. finmarchicus vi ser vi ingen tydelig økning i 

Isfjorden etter år 2006. I Kongsfjorden, en fjord litt lengere nord på vest Spitsbergen, ser vi at rødåta 

har vært mer tallrik enn C. glacialis de siste 10 årene med unntak av det kalde året 2008  

http://www.mosj.no/no/fauna/hav/dyreplankton-artsammensetning.html.  

Calanus finmarchicus og C. glacialis er morfologisk veldig like (Figur 1 6) og er hovedsakelig skilt til art 

ved hjelp av størrelse. Ved hjelp av molekylære metoder ble i 2012 kjent at C. glacialis kan være klart 

mindre i størrelse enn først antatt og delvis overlappe i størrelse med C. finmarchicus (Gabrielsen et 
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Figur 5. Mengden (a) antall og (b) 

biomasse av den atlantiske rødåta 

(Calanus finmarchicus) og den arktiske 

ishavsåta (Calanus glacialis) i Isfjorden 

sommer (juli) og høst (september) 2018. 

Feitåta (C. hyperboreus) var kun funnet i 

beskjedent antall (<1650 ind. m
2
) og 

biomasse (<0.7 g) i Isfjorden og derfor 

ikke tatt med her. 

 

http://www.mosj.no/no/fauna/hav/dyreplankton-artsammensetning.html
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al 2012). Andelen av C. glacialis kan dermed være sterkt underestimert i tidligere studier. I dette 

studiet har vi tatt høyde for dette og justert ved hjelp av molekylære metoder størrelsene til C. 

glacialis og C. finmarchicus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Mengden (antall) av Calanus finmarchicus og C. glacialis i august i 2006 og 2016. 

 

Øvrige artssammensetning I dyreplanktonsamfunnet 

Ser vi på hele dyreplanktonsamfunnet så er det spesielt kopepodene som er tallrike i 

størrelsesfraksjonen 0.2 til 10 mm (Figur 3). Kopepodene Calanus finmarchicus, C. glacialis, 

Microcalanus spp. og Pseudocalanus spp. utgjør mellom 82-96 % av totalantallet (Figur 3). Det fins i 

juli noe kopepode nauplii og meroplankton (=pelagiske larver av bunnorganismer) som viser at 

reproduksjon fortsatt pågår. I september derimot ser vi lite nauplier og andre larver i vannsøylen. Når 

vi kategoriserer dyreplanktonsammensetningen etter artenes zoogeografiske preferanse ser vi at det 

er de boreo-arktiske og de vidspredte artene (kosmopolitan) som dominerer i antall (Figur). Blant de 

boreo-arktiske er det spesielt den lille calanoide kopepoden Microcalanus spp. (fins to arter på 

Svalbard M. minutes og M. pusilles som er vanskelig å skille morfologisk) og den calanoide 

kopepoden Pseudocalanus spp., hvor det fins tre arter på Svalbard (P. acuspes, P. minutes og P. 

moultoni) der kun de voksne kan skilles til art morfologisk. Av de vidspredte artene er det den 

bittelille cyclopide kopepoden Oithona similis som dominerer totalt.  I biomasse derimot denne lille 

kopeoden kun en ubetydelig andel (<0.4 g m-2) (Figur 4).  De små boreo-arktiske artene har også 

samlet liten biomasse (<0.9 g m-2) sammenlignet med de arktiske (6-32 g m-2) som hovedsakelig 

består av ishavsåta (Calanus glacialis) (Figur og Figur 4).  

 

 
August 2006 August 2016 
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Figur 3. De mest tallrike dyreplankton taxa i Isfjorden i juli og september 2018. Meroplankton er en samlet 

betegnelse for pleagiske larver av bunnorganismer og «andre» er summen av de andredyreplankton taxa som er 

til stede.   

 

 

Figur 8. Antall dyreplankton i Isfjorden i juli og september 2018 kategorisert etter deres zoo-geografiske 

preferanse. Ukjent = dyreplankton taxa med ukjent zoogeografisk preferanse. 

 

Figur 4. Biomasse av dyreplankton i Isfjorden i juli og september 2018 kategorisert etter deres zoo-geografiske 

preferanse. Ukjent = dyreplankton taxa med ukjent zoogeografisk preferanse. 
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Større sesongvariasjon enn variasjon mellom år i dyreplanktonsafunnet 

 

På høye breddgrader er det store sesong variasjoner i sollys som igjen påvirker primærproduksjonen 

og de som gresser på den slik som dyreplankton. Når vi sammenlignet dyreplanktonsamfunnet i 

Billefjorden i tidsrommet 2001 til 2017 så vi at det var større forskjeller i dyreplankton samfunnet 

mellom sesonger (vinter, vår, sommer og høst) enn mellom år (Figur 10).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. PCA over dyreplankton samfunnet i Bilefjorden fra vinter, vår, sommer og høst i årene 2001 

til 2017. Det 2-dimensjonelle plottet viser ~50% av variabiliteten og forskjellene i dyreplankton 

samfunnet er størst mellom vår og høst da vår og sommer har store mengder meroplankton tilstede 

som hovedsakelig består av larver av bunndyr som fins pelagisk fra 1 til 8 uker før de slår seg ned på 

bunnen. Om høsten og vinteren  er det hovedsakelig holoplankton dvs dyreplankton som oppholder 

seg hele livet pelagisk. 

 

 Ismeiofauna  

Antall 

I fjordisen på Svalbard er det hovedsakelig larver av bunndyr vi finner, samt noen voksne nematoder 

som også ser ut som å reprodusere i isen da vi har funnet voksne, egg og larver fra nematoder i 

sjøisen. Nematoder kan være svært tallrike i isen opp mot 200.000 individer per m-2 sjøis ble funnet i 

Van Mijenfjorden i 2017 (Vanessa Pitusii, upubliserte data). I tillegg kan vi finne store mengder (opp 

mot 100 000 ind m-2) larver av børstemark og spesielt is sjøis over grunt (< 40 m) vann.  

 



12 
  

Våre isfauna data fra Svalbard har blitt inkludert i en stor sammenfattende rapport over isfauna i 

Arktis https://caff.is/marine/marine-monitoring-publications/state-of-the-arctic-marine-biodiversity-

report/425-state-of-the-arctic-marine-biodiversity-report-chapter-3-1-sea-ice-biota , samt at de har 

blitt publisert som en del av et større pan-arktisk datasett i internasjonale vitenskapelige journaler 

(Bluhm et al 2018).  Våre kystnære ismeiofauna data viser samme trend som studier andre steder at 

det ser spesielt høy tetthet av meroplankton  (larver av bunndyr) i sjøisen ved kysten (Figur 11) 

 

Figur 11. her ser vi en tydelig økning i antall meroplankton (larver av bunndyr) i sjøisen ved mindre 

avstand til kysten (fra Bluhm et al. 2018).  

Biodiversitet 

Nematoder er svært vanskelig og artsbestemme morfologisk på grunn av sin mikroskopiske størrelse 

og mangel på eksterne strukturer. Disseksjon er eneste mulighet for å kunne artsbestemme dem 

tradisjonelt under et mikroskop. For å få en oversikt over biodiversiteten av nematoder har vi 

ekstrahert DNA for metabarcoding. Basert på sekvensene og treff i molekylære databaser kom vi 

fram til at det må være minst 10 ulike arter av nematoder i sjøisen på Svalbard (Figur 12).   

 

Figur 12. Fylogenetisk tre over alle 

nematode sekvenser fra material 

samlet inn I Van Mijenfjorden , 

Storfjorden og Wahlenbergfjorden 

(se Figur 4 for kart). Minst 10 uliek 

arter kan spores men mer data bør 

samles inn.  

https://caff.is/marine/marine-monitoring-publications/state-of-the-arctic-marine-biodiversity-report/425-state-of-the-arctic-marine-biodiversity-report-chapter-3-1-sea-ice-biota
https://caff.is/marine/marine-monitoring-publications/state-of-the-arctic-marine-biodiversity-report/425-state-of-the-arctic-marine-biodiversity-report-chapter-3-1-sea-ice-biota
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Parallelle prøver fra vannsøylen under isen viste seg å være tom for nematode som kan tyde på at 

disse nematodene foretrekker å være i sjøisen (opp-ned bunn) eller fjordbunnen enn i de frie 

vannmasser.  

Når det gjelder larver av børstemark kan det se ut som vi har 2-3 ulike arter men her trengs mer 

molekylære analyser og bedre metodikk da metoden vi hittil har brukt gav resultater kun for 

halvparten av prøvene vi analyserte.  

Et spennende funn av isfauna ble gjort i Van Mijenfjorden. Vi fant nemlig en liten manet med navn 

Sympagohydra tuulie (se Figur 13) som ikke tidligere har vært registret på Svalbard (Marquardt et al. 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Bilder av Sympagohydra tulli funnet i Van Mijenfjorden i 2015 som ble sekvensert i 2017 

under dette prosjektet. Dette er første registrering av S. tullie på Svalbard. 

Konklusjon 
Prosjektet KlimaSvar har gitt mye ny kunnskap om dyreplanktonsamfunnet i Isfjorden samt 

ismeiofauna biodiversiteten på Svalbard. Lange tidsserier er viktig og UNIS har nå fått et bedre 

system for hvordan prøver og data blir registrert og lagret slik at UNIS kan fortsette denne viktige 

plankton tidsserien fra Isfjorden – verdens nordligste tidsserie med sesongoppløsning. Nye friske 

midler fra Miljøverndepartementet (Økosystem Svalbard), Framsenteret (FADE) og Norges 

Forskningsråd (ACCES) vil sørge for finansiering frem til og med 2021. Disse midlene er også gitt for å 

fortsette arbeidet med ismeiofauna.   
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