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Mastereksamener
I løpet av vinteren har tre av Taskforce lakselus sine masterstudenter gjennomført sine
mastereksamener. Margrét Baldursdóttir Alsvik skrev oppgave med tittelen "The response of salmon
lice nauplii and copepodids (Lepeophtheirus salmonis) to artificial light stimuli". Maria Gaasø sin
oppgave har tittel "Sea lice (Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus) during freshwater
treatment". Elisabeth Fotland har skrevet oppgaven "Energy consumption in the free-living stages of
salmon lice (Lepeophtheirus salmonis)". Taskforce lakselus-oppgaver legges ut på prosjektets eRom
Project, og alle masteroppgaver blir etter hvert lagt ut åpent på NTNU Open, som er åpent for alle.
Vi gratulerer med ferdige mastergrader!
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Statusrapport for Taskforce lakselus
Det ble nylig sendt ut en statusrapport for Taskforce lakselus, som summerer det meste av resultater
og aktiviteter så langt. For å lage et lesbart format er rapporten relativt kort med kun noen få
punkter for hver PhD-stipendiat og masterstudent. Hvis dere ønsker mer detaljer og en grundigere
beskrivelse av noe av arbeidet, må dere gjerne kontakte koordinator eller gå inn på eRom Project og
finne presentasjoner eller hele oppgaver/artikler.

Presentasjoner fra prosjektgruppemøtet i høst
De fleste presentasjonene fra prosjektgruppemøtet som ble arrangert i november er lagt ut på
prosjektets eRom Project. Noen av disse er spilt inn med lyd. For enkelte av masterstudentene har vi
heller lagt ut presentasjonen fra deres mastereksamen, siden de på tidspunktet for eksamen i større
grad har fått gjennomarbeidet resultatene sine.

Koronavirus-situasjonen for Taskforce lakselus
Tiltak på NTNU mot COVID-19-viruset er omfattende.
Studenter skal ikke oppholde seg på campus, ansatte skal
ha hjemmekontor så langt det er mulig, og all
laboratorieaktivitet skal utsettes med mindre det er helt
nødvendig. Det vil si at vi jobber hjemmefra,
kommuniserer via Skype og tilsvarende kanaler, og
veileder masterstudenter digitalt. Lakselus-kulturene våre
er kritiske for oss og må vedlikeholdes og fiskevelferden
må ivaretas, og det røktes derfor hver dag. Dette er den
eneste aktiviteten som foregår på campus. Flere
laboratorieforsøk er utsatt, og vi vil følge opp om det kan være aktuelt for studenter og stipendiater
å få kompensert for tapt tid.

Prosjektgruppemøtet utsettes
Grunnet tiltak mot koronaviruset, vil det ikke være mulig å arrangere prosjektgruppemøte som vi
pleier denne våren. Vi har derfor besluttet å utsette dette til over sommeren, og tentativ dato for
møtet er 2. september. Sett av datoen!
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Bengt Finstad ansatt ved NTNU
I mars startet Bengt Finstad i ny jobb som professor ved marin
gruppe ved Institutt for biologi, NTNU. Dette er et «gaveprofessorat»
fra DNV GL, som vil si at det er 5-årig finansiering fra DNV GL og
deretter NTNU-finansiert. Bengt har jobbet på Norsk Institutt for
Naturforskning, og har lang erfaring med forskning på lakselus. Han
har siden oppstarten av Taskforce lakselus vært tilknyttet prosjektet
som ekstern veileder, men som NTNU-ansatt er han nå intern
veileder på prosjektet. Vi ønsker velkommen!
https://www.ntnu.no/ansatte/bengt.finstad

Vi i Taskforce lakselus ønsker alle en god påske!
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