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Instituttlederens leder:
Fra tidstyven!!!!!
Hei Alle,
Vi er inne i en hektisk tid og det blir dessverre ikke mulig å skrive veldig langt og utfyllende i dag.
Men; noen skal hedres: Mikko Heino har fått prosjekt fra MILJØFORSK (Joint effects of climate and fishing on
dynamics of exploited ecosystems), og det samme har Aud Halbritter (Integrated assessment to aid mitigation of
negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function). Det var også på
denne utlysningen at Anders Frugård Opdal fikk sitt prosjekt, som jeg tidligere har omtalt. Gratulerer så mye til alle
tre, og selvsagt også samarbeidspartnere. Dette er stas. Og det er nok ikke over med dette; vi venter stadig på
resultater fra FRIMEDBIO, etc, så her er det bare å følge med i spenning!
Så vil jeg benytte anledningen til å gratulerer vinnerne av stipendiattildelingene til faggruppene; Lise Øvreås, Ivar
Hordvik, Kari Fladmark, Ståle Ellingsen, John-Arvid Grytnes og Katja Enberg. Det var mange spennende og gode
søknader, så her bør det være muligheter i framtiden også.
Apropos forskningsrådet: noen av dere har kanskje registret at de gjør store omlegginger, bl.a. med en felles
søknadsfrist. Vi vet at denne blir 10 April. Se sak om dette lenger nede. Her er det viktig å holde seg oppdatert på
info som kommer, og også komme tidlig i gang med søknadsskriving, for det kommer til å bli høyt trykk på
systemet her internt opp mot søknadsfristen.
Siden sist har Øyvind Jakobsen Brevik, Haiyang Feng og Rui Zhao disputert for doktorgraden. Gratulerer så mye til
dem, deres veiledere, og fagmiljøet de har vært en del av. Vi kommer til å slå alle rekorder hva gjelder antall
disputaser, i år.
Så kort ble det i dag. Og med det ønsker jeg dere alle en riktig godt helg i vakkert høstvær.
Ø

From the time thief !!!!!
Hi Everyone,

We all have hectic days at this time of year and it will unfortunately not be possible to write very comprehensively
today. However, there are some people who should be acknowledged; Mikko Heino has received project funding
from MILJØFORSK (Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems), and the same goes for
Aud Halbritter (Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on
alpine biodiversity and ecosystem function). Anders Frugård Opdal’s project which I have mentioned previously,
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also got funding from this programme. Congratulations to all three and of course also to their collaborators. This
is great. And as if this was not enough; we still await the results for the FRIMEDBIO and other programs, so there is
still plenty of suspense to be released!
Then I would like to congratulate the winners of the PhD fellowships to the Faggrupper; Lise Øvreås, Ivar Hordvik,
Kari Fladmark, Ståle Ellingsen, John-Arvid Grytnes og Katja Enberg. There were many exciting and good
applications, so there should be excellent opportunities in the future too.
Apropos the Research Council: Some of you may have noted that they are currently undergoing major changes,
including a common call deadline 10. April. More on this later in this issue. It is important for everyone to keep upto-date on the information that comes. The pressure on the internal support and administrative system will be
intense approaching the application deadline, and it is also important to start the writing process early.
Since last issue, Øyvind Jakobsen Brevik, Haiyang Feng and Rui Zhao have defended their doctoral degrees.
Congratulations to all of them, to their supervisors and their scientific enviroenments. All records with regard to
the number of defended PhDs will be beat this year. And with this I wish you all a supreme weekend enjoying the
beautiful autumn weather.
Ø

Viktig informasjon

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal resertifiseres som
Miljøfyrtårn
I april 2016 ble Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sertifisert
som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen inkluderer instituttene, sentrene og
fakultetsadministrasjonen. Sertifiseringen var et ledd i at Universitetet i
Bergen, som det første av de store universitetene i Norge, nå ble
Miljøfyrtårn.
Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i
hverdagen. Virksomheten må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en
mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
For å bli resertifisert som miljøfyrtårn, innebærer dette at fakultetet må oppfylle en rekke krav innen det
systematiske HMS-arbeidet, i tillegg til krav innen avfall, innkjøp, transport og energi, og kravene må kunne
dokumenteres. Vi må oppfylle alle kravene til et godt HMS-system.
Å være Miljøfyrtårn forplikter oss som institusjon og som enkeltansatte til å gjøre miljøbevisste valg i hverdagen.
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The Faculty of Mathematics and Natural Sciences to be re-certified as
“Miljøfyrtårn”
In April 2016, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences was
certified as a “Miljøfyrtårn” (“Environmental Beacon”). The certification
includes the departments, centers and the faculty administration. The
certification was part of the fact that the University of Bergen, as the first
of the major university in Norway, now became a “Miljøfyrtårn”.
Being an “Miljøfyrtårn” involves systematic work on environmental
measures in everyday life. The organization must meet requirements and
implement measures for a more environmentally friendly operation and a
healthy working environment.
To be certified as a “Miljøfyrtårn”, means that the faculty must meet a number of requirements within systematic
HSE work, as well as requirements for waste, procurement, transport and energy. And all these requirements must
be documented.
We must also meet all the requirements necessary for a good HSE system.
Being a “Miljøfyrtårn” commits us as an institution and as an individual employee to make environmentally
conscious choices in everyday life.

UiB info: kurs for ansatte og studenter i håndtering av livstruende
voldssituasjoner
Det vises til vedlagte invitasjon til e-læringskurs i håndtering av livstruende voldssituasjoner fra Seksjon for HMS,
beredskap og BHT. ‘Som det går fram av brevet, har UiB utarbeidet to ulike kurstilbud for studenter og ansatte.
Informasjon om kursene og lenke til påmelding, finner dere i invitasjonen.

UiB info: Frister for sending av julepost 2018 / Deadlines for sending
Christmas mail 2018
Dersom dere planlegger å sende post – brev eller pakker, i perioden
opp mot jul, se Transport og Parkseksjonens informasjonsbrev for
hvilke frister som gjelder for ulike typer forsendelser.
***
If you plan to send letters or packages before Christmas, please the
this informational letter from the Transport and Park Section for info
regarding deadlines.
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Forskning/utlysning
NFR funding in 2019
Starting in 2019, the RCN is introducing a new system for coordinating its calls for proposals and application
processing across the various research programs and open arenas.
In 2019, the application deadline for the following application types will be April 10th:



Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants;
Collaboration Projects on Societal Challenges and Business.

The April 10th deadline will apply to most calls for proposals and includes the funding scheme for FRIPRO as well as
20–25 other programs including:





FRIPRO - Fri prosjektstøtte
HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning
KLIMAFORSK - Stort program for klima
MARINFORSK - Marine ressurser og miljø

Although the call text won’t be definite before 27.02.2019, NFR has already pre-announcement tentative calls for
most of these programs.
Researchers considering an application for NFR funding in 2019 should note the following changes and start
considering their application plans early:




Changes to the Application Criteria.
A maximum of two applications (identical or different) may be submitted per project manager for for
Researcher Projects, Young Research Talents and/or Mobility Grants for the 10 April 2019 deadline
regardless of the program, activity or application type(s). (Although many programs and activities only
allow one application per project manager under their calls and there are no restrictions concerning the
number of grant applications in which one may be a participant.)
Changes to the Assessment Criteria
In 2019 the Research Council will be introducing three new assessment criteria:
Excellence, Impact and Implementation.

Also note:
 NFR will hold a series of Q&A webinars Nov-Jan for major universities about the new application process.
On 14.12.2018 a NFR webinar will be held for UIB. (See NFR’s event calendar)
 NFR updates regarding key dates and other information concerning the new deadlines and application
types will be available here.
Other Relevant links:
 Søke forskningsmidler i 2019?
 Changes to application deadlines and assessment procedures in 2019
 Research funding in 2019: New application requirements, assessment criteria and assessment process
 Application deadline 10 April 2019: Researcher Projects, Young Research Talents and Mobility Grants
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Husk: Søknadsfrist for UIB Fond og legater ved UiB er 1. Desember
Ansatte (forskere og postdoktorer) kan søke:
 Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
o Merk at støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i
tildelingsperioden.
 Bergen Universitetsfond.
o Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke:
 Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt i 100% ved UiB.
 Postdoktorer må vise til ansettelse ved UiB to år frem i tid.
 Olsens legat.
o Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke:
 Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt ved UiB i minst 50%
 Postdoktorer og stipendiater må vise til ansettelse ved UiB ett år frem i tid
Studenter og stipendiater kan søke:
 Olsens legat.
o Merk: Det er nye retningslinjer for hvem som kan søke.
 Meltzers prosjektstipend.
o Styret for Meltzerfondet vedtok 10.10.2016 en ekstra tildeling på kr 550.000 pr år over 3 år til
studiestipend, fortrinnsvis til internasjonalisering.
 UiBs studentlegat.
Søknadsfrist er 01.12.2018
Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/.
Mer informasjon finnes på UiBs nettside for Fond og legater

Husk: Nominasjonsfrist for Meltzerfondets priser 2018 er 1. Desember
Fondet vil den 8. mars 2019 dele ut:
 Æresprisen
 Prisen for yngre forskere
 Prisen for fremragende forskningsformidling.
Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.
Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til Kristin.Hansen@uib.no ved
Forskningsadministrativ avdeling innen nominasjonsfrist 1.12.2018.
Se sjekklisten for forslagsstillere.

DNSZ såkornmidler - kort søknadsfrist!
Det tysk norske studiesenteret i Kiel - DNSZ - lyser ut såkornsmidler for å fremme akademisk samarbeid (innenfor
alle fagdisipliner) mellom norske samarbeidsuniversiteter og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. En kan søke
om opptil 5000 euro.
Søknadsfrist: 07. 12.2018, kl. 16. Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.
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Nansenfondet og de dermed forbundne fond
Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed forbundne fond søker stipendmottakere.
Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte
fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig
assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter
søknad. Man kan søke om inntil 50.000 NOK.
Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra
masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.
Søknader sorteres etter fagområder og det er opprettet eget søknadsskjema for hvert fagområde:
 realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin) og
 humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi).
Søknadsbehandlingen administreres av Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo.
Det aksepteres kun søknader innsendt elektonisk via UNIFORs søknadsportal. Retningslinjer for søkere,
søknadsskjema og veiledning. finnes her. Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og
søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid
gjennom hele søknadsperioden.
Søknadsfrist 15.01.2019. (Det kan søkes fra 1. desember 2019.

Utlysning Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 2019
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på
Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt
i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til
en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.
Belønningen består av et pengebeløp (pt. 300.000 NOK), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning.
Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag, og realfag og medisin. I 2019
skal belønningen deles ut innen realfag og medisin.
Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og
vitenskapelige høyskoler. Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt kortfattet CV og
publikasjonsliste sendes på e-post til Line Therese Nævestad.
Spørsmål kan rettes til styresekretær:
Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04 eller e-post: mailto:l.t.navestad@dnva.no.
Søknadsfrist 10.02.2019.

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 7 av 13

Utlysning Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 2019
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er todelt; én i humaniora og samfunnsfag og én i realfag og medisin.
Hver av belønningene er på 75 000 NOK og ett diplom.
Belønningen tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig
gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.
Spørsmål kan rettes til styresekretær Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04 eller e-post: mailto:l.t.navestad@dnva.no.
Søknadsfrist 10. februar 2019.

New COST actions approved 13.11.2018
The COST (Cooperation on Science and Technology) association, has published a booklet about the newly approved
COST actions starting in 2019. If there are not yet two Management committee members for Norway listed,
researchers can become members by:
 Contacting the NFR COST expert Trude Dypvik tdy@forskningsradet.no
 Submitting a short form and updated CV
As these are networking grants, research is not funded- but they can be used to develop networks with colleagues
around Europe and work towards development of new projects. See the full list of the approved COST actions here.
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NFR Infomøte og Webinar om MSCA RISE 2019
2019-utlysningen for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under RISE i Horisont 2020
åpner 4. desember. Delta i NFR informasjonsmøtet eller se strømmingen 7. desember 2018.
Tid: 07.12.2018 (10:00-12:00)
Sted: Møterom Abel 1, Norges forskningsråd, Drammensveien 288, 0283 Os
Påmelding: 03.12.2018

JPI OCEANS – Joint call for proposals on Microplastics in the marine
environment
Twelve JPI Oceans member countries together with Brazil launch a call for transnational research projects of
approx. 9.2 M€ to study the sources, distribution and impact of microplastics in the marine environment. The
Research Council of Norway will participate in the announcement with 1 million EUR through the MARINFORSK
program. These funds will cover Norwegian participation in approved projects.
Find more NFR info and the full JPI call text here
Application deadline: 28.02.2019

6 million euro for research cooperation with Estonia, Latvia and Lithuania
in the Baltic Research Programme (EEA/Norway Grants)
The EEA/Norway Grants have announced 6 million EUR for cooperation projects in the Baltic Research Programme.
Norwegian institutions can participate as partner in collaborative research projects led by Estonian research
institutions. As the call will be administered by the Estonian Research Council (ETAG), only Estonian research
organisations can apply. It is a requirement to have a Norwegian partner and at least a partner from Latvia and/or
Lithuania.
Find NFR info and the full call for proposals here.
Application deadline: 31.01.2019
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Call for applications to the Centre for Advanced Study (CAS)

The Centre for Advanced Study (CAS) is an independent foundation that furthers excellent, fundamental, curiositydriven research. The Centre is now accepting applications for the 2021/22 academic year.
Each year, CAS hosts 3 research groups working on projects within and across the fields of the humanities, social
sciences, and natural sciences. The groups spend an entire academic year working at the Centre, located in the
historic building of the Norwegian Academy of Science and Letters at Drammensveien 78 in Oslo.
Who can apply?
All faculty members who hold permanent research positions at CAS' partner institutions in Norway are eligible to
submit a project proposal and assemble and lead the corresponding research group at CAS. Each project can have
up to two leaders, who can invite researchers from around the world at any stage of their careers to participate in
their project -- whether for an entire year or for a few months.
A one-of-a-kind research environment
CAS offers a unique research infrastructure, an extensive service platform, and an inspiring, collegial atmosphere.
Project leaders and their groups receive:
 extra sabbatical leave during the year at CAS (for faculty members who hold permanent research positions
at CAS' partner institutions)
 a roughly NOK 3.5 million grant
 well-equipped offices and pleasant common areas
 IT and library services
 centrally located accommodations (for fellows not based in Oslo)
 assistance from the CAS administration with everything from conference and workshop planning to finding
kindergartens and/or schools
 subsidised lunch
Applicants are initially required to submit a brief (3-6 pages) project outline. Following the first evaluation round, a
handful of applicants will be invited to submit a more detailed project proposal, which will be reviewed by
international experts. The applicants behind the three winning proposals will have two years to plan their stay.
Application deadline: 14.01.2019.
Learn more about the application process: https://cas.oslo.no/apply/
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Sean McCarthy Kurs - Hvordan skrive impact-delen i søknader?
BOA-Teamet ved UIB inviterer til Sean McCarthy
Kurs 10. januar. Kurset skal holdes med spesiell
fokus på impact-delen i en søknad. Dette er
primært rettet mot H2020 søknader, men han vil
se Impact begrepet i sammenheng med
endringene hos NFR. Kurset vil også være nyttig
for de av våre søkere som planlegger NFR
søknader til fristen 10. April 2019.
Tid: 10.01.2019 (09:00-13:00)
Sted: TBA
Påmeldingsfrist: 05.01.2019
Mer info

Husk UIB/NFR Dialogmøte om Plan S – 7. Desember
Hvordan skal Plan S gjennomføres, og hva blir konsekvensene?
UiB og Forskningsrådet inviterer til dialogmøte om Plan S.

Tid:
Sted:

07.12.2018 (10.00–12.00)
Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 1

Programmet og mer info finnes her.
Les og NFR nyhet om «Innspillsrunde om Plan S» som starter 1. desember
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BTO at BIO on 27 November (8:30–12:00)
Are you curious and want to learn more about how BTO can help with funding for research projects, patenting
considerations, contracts and collaboration with the industry? Contact the BTO team when we are present at the
institute on Tuesday the November 27th. We are also available or by phone/mail:
Monica Lislerudmonica.lislerud@bergento.com
Maja Mujic Elgsaas
maja.elgsaas@bergento.com
Lars Grønnestad
lars.gronnestad@bergento.com

+47 915 23 252
+47 957 34 671
+47 928 44 721

From the left: Monica Lislerud , Lars Grønnestad and Maja Mujic Elgsaas.

Utdanning
BIO300 Mini conference on selected topics in biology
The BIO300A course invites everyone to attend a min conference on selected topics in biology. This course is
mandatory for all first years biology master students. During the semester they have work in groups on a project
which they will present during the mini conference on the 7th of December.
There will be three blocks with oral presentations. In the breaks there will be the poster sessions, during which
snacks and drinks will be served. This will be a nice opportunity to get to know BIO’s new master students and also
a perfect start before BIO’s annual Christmas party.
Time: 07.12.2018
Place: Stort Auditorium, Høyteknologisenteret
Program

Fra Fiskeribladet: Fiskehelsebiologene og reseptretten
EU vil at dyrehelsen skal bli like god som i Norge, og lager et direktiv som gjør dyrehelsesituasjonen i Norge
dårligere, ved at fiskehelsebiologene ikke kan forskrive medisiner til havbruksnæringen. Les innlegg fra UIBs Marin
Dekan, Jarl Giske her.
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Arrangementer
Disputas - Kareem Eldin Abdel Ghafar M Mohammed Ahmed
27. November, 13.15, seminarrom K1/K2, Biologen
Effects of persistent organic pollutants (POPs) and chemicals of emerging concern on steroidogenesis in
adrenocarcinoma H295R cells.
Les mer om avhandlingen

Vi minner om: Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, Tekna og Academia Europaea inviterer til møte i Bergen
Ny teknologi endrer media - Tirsdag 27. november 2018 kl. 1900 i Universitetetsaulaen i Bergen, Foredrag av Gard
Steiro, ansvarlig redaktør og direktør i VG. Nærmere informasjon om foredraget på vår hjemmeside her

Ph.d. midtveisevaluering – Marion Lebouvier
29. november, 10.15, seminarrom 520B1, 5. etasje Bioblokken, Høyteknologisenteret
Oogenesis and nutrient homeostasis in the sea anemone Nematostella vectensis

Disputas – Lene Sveen
30. november, 13.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Aquaculture relevant stressors and their impacts on skin and wound healing in post-smolt Atlantic salmon (salmo
salar L.)
Les mer om avhandlingen

Introduction seminar for new employees on December 4th
This Introductory seminar will provide you with some basic information about what being an employee at the
University of Bergen entails. More info and registration

Ph.d. prøveforelesning - Kathleen Frisch
5. desember, 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Virulence mechanisms of the Flavobacteriaceae

Disputas – Sverre Bang Småge
6. desember, 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret
Tenacibaculosis in Norwegian farmed Atlantic salmon
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OceanVisions2019 Summit - deadline November 23, 2018
Registration deadline: 23.11.2018 There is NO
REGISTRATION FEE. 40K USD available for supporting
ECS and participants from under-represented
countries. http://oceanvisions.org/oceanvisions19
Also available: A Special Issue in Frontiers of Marine
Science on OceanVisions entitled «Successes at the
Interface of Ocean, Climate and Humans». Anyone
can submit even if they do not attend the summit.
NO PUBLICATIONS FEE for this issue — so you can
publish for free. http://oceanvisions.org/knowledgebase
See flyer for more info.

Dekanbloggen - Helge K. Dahle:
Vi trenger kjønnsbalanse for å sikre balanse i perspektivene i forskning og undervisning, vi trenger gode
rollemodeller og synlige kvinnelige forskningsledere.

Faste Lenker
BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte)
BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO)
Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2018-publikasjoner i CRISTIN)
BIO-call calendar (oversikt over utlysninger og søknadsfrister)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Activities for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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