Research internship at the Department of Aquatic
Resources at the Swedish University of Agricultural
Sciences
Have you studied at least one year of biology? Do you have an interest in
invasion biology and/or aquatic ecology? If the answer is yes, keep reading!
We work on round goby, an invasive species in the Baltic Sea which has spread rapidly during the last
couple of years. It may continue to expand its range into freshwater and it is therefore important to
investigate interactions with freshwater species that the round goby will potentially encounter in the
future. In October (estimated starting date around the 10th) and early November we will conduct a
study at the SLU Fisheries Research Station in Älvkarleby (one hour north of Uppsala by train) of round
goby interference with spawning salmon.
We now look for a student interested in doing a research internship in this project. If you want to get
hands-on experience of working in a research project while getting credits for it as well as getting an
insight in what a career as a researcher could be like, then this is the internship for you!
For application, please contact the director of studies Andreas Bryhn: andreas.bryhn@slu.se. For
further information about the project, please contact Ann-Britt Florin: ann-britt.florin@slu.se; 010478 41 22 or Isa Wallin: isa.wallin@slu.se; 010-478 41 62.

Forskningspraktik på Institutionen för akvatiska
resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet
Har du läst minst ett år på en biologiutbildning? Är du intresserad av
invasionsbiologi och/eller akvatisk ekologi? Då kan det här vara något för dig!
Vi arbetar med svartmunnad smörbult, en invasiv art i Östersjön som har
spridit sig snabbt de senaste åren. Det är troligt att den kommer att fortsätta sprida sig till sötvatten
och det är därför viktigt att undersöka interaktioner med sötvattensarter som svartmunnad smörbult
kan tänkas stöta på i framtiden. Från runt den tionde oktober till och med första delen av november
kommer vi att göra experiment på SLU:s fiskeriförsöksstation i Älvkarleby (en timme norr om Uppsala
med tåg) där vi ska undersöka hur svartmunnad smörbult påverkar lek hos lax.
Nu söker vi en student som vill göra forskningspraktik i projektet. Vi riktar oss till dig som är
intresserad av att få praktisk erfarenhet av arbete i ett forskningsprojekt samtidigt som du får poäng
för det, eller som är nyfiken på vad det kan innebära att arbeta som forskare.
För att ansöka kontaktar du vår studierektor för grundutbildning Andreas Bryhn:
andreas.bryhn@slu.se. Om du vill ha mer information om projektet kan du höra av dig till Ann-Britt
Florin: ann-britt.florin@slu.se; 010-478 41 22 eller Isa Wallin: isa.wallin@slu.se; 010-478 41 62.

