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Hei dere,
På tirsdag denne uken hadde lakselussenteret sitt avslutningssymposium. Det er imponerende å se hvor
mye som er utført av viktig forskning gjennom senterperioden og hvilke ressurser som er bygget opp i
form av LiceLab, LiceBase og selvsagt den kunnskapsbasen som ligger i alle forskerne som har vært og
er involvert. De store utfordringene med lakselus er ennå ikke løst. Derfor er det særs viktig at
forskningen fortsetter, basert på de ressursene som er bygget opp. Neste fase av lakselussenteret står for
døren og vitenskapelige planer og finansiering begynner å falle godt på plass. Jeg vil gratulere alle
forskere fra UiB, NMBU og HI som har bidratt sterkt og alle eksterne industripartnere for iherdig innsats
og godt samarbeid. Og ikke minst vil jeg takke og gratulere Frank som faglig leder og Ingunn som
administrativ leder for den innsatsen de har lagt ned og den suksessen lakselussenteret har blitt. Uten
dem og deres lederskap hadde ikke lakselus-forskningen ved UiB hatt den sterke nasjonale og
internasjonale posisjonen som den har.
På onsdag tidligere i uken var rektor og hans rektorat på besøk på BIO, i forbindelse med at rektor er på
rundreise til alle fakultetene på UiB. For det første er det veldig hyggelig at rektoratet viser slik interesse
for hva som foregår på UiBs institutter. For det andre synes jeg BIO presenterte seg veldig godt for UiBs
ledelse. Sigrunn viste fram vårt arbeid med forbedring av studie og utdanningskvalitet, Tatiana viste fram
vårt nye EMBRC infrastrukturprosjekt og undertegnede presenterte instituttet generelt. Faggruppelederne
var også tilstede. Jeg synes vi fikk tydelig poengtert vårt engasjement mot studiene våre, mot FNs
bærekraftsmål, den store faglige bredden vi har, og også at BIO ønsker å bidra med «kunnskap som
former samfunnet». Jeg hadde et klart inntrykk av at rektoratet er imponert over BIO.
Neste fredag, den 6 September, er det seinsommerfest. Meld dere på, møt opp og treff nye venner og
gode kolleger.
Så håper jeg alle får en strålende fin helg i slutten av august.
Ø

Dear all,

This Tuesday, the Sea Lice Research Centre had its closing symposium. It is impressive to see how
much has been done in terms of important research during the centre’s period of function, and which
resources have been built up in the form of LiceLab, LiceBase and of course the knowledge base that lies
in all the researchers who have been and are involved. The major challenges with salmon lice have not
yet been solved. Therefore, it is particularly important that research continues, based on the resources
that have been built up. The next phase of the center’s life is at the door, and scientific plans and funding
are starting to fall into place. I would like to congratulate all researchers from UiB, NMBU and MRI who
have made such a strong contribution and all external industry partners for their hard work and
constructive cooperation. And not least, I want to thank and congratulate Frank as the academic leader
and Ingunn as the administrative leader for their efforts and for the success of the Centre. Without them
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and their leadership, salmon lice research at UiB would not have had the strong national and international
position it holds.
On Wednesday earlier this week, the rector and his rectorate visited BIO, in connection with the rector
doing a round trip to all faculties at UiB. Firstly, it is very nice that the rectorate shows such interest in
what is going on at UiB's departments. Secondly, I think BIO presented ourselves very well to UiB's
management. Sigrunn presented our work on improving educational quality, Tatiana presented our new
EMBRC infrastructure project and the undersigned presented the department in general. The subject
group leaders (faggruppelederne) were also present. I think we clearly emphasized our commitment to
our studies, to the UN's sustainability goals, our great academic breadth, and also that BIO wants to
contribute "knowledge that shapes society". I had a clear impression that the rectorate is impressed by
BIO.
Next Friday, September 6, there is late summer party. Sign up, meet and meet new friends and good
colleagues.
I wish everyone a brilliant weekend at the end of August.
Ø

Dekanbloggen Helge K. Dahle:

Du finner oss på Instagram @uibmatnat
Fakultetet på sosiale medier:




MATNAT UiB
Fakultetet sin Facebookside.
Nyheter og arrangementer.
UiBMatnat
Fakultetet på Instagram
@UiBmatnat
Fakultetet på Twitter.

Andre relevante sosiale medier:
Foto: Kystvakten



« At våre studenter er med til Nordpolen bekrefter at vi gjør
mye riktig »
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Bibliotek for matematisknaturvitenskapelige fag
Biblioteket på facebook
Arrangementer på MatNat
Facebookgruppen av studenter,
for studenter.
UniBergen
Den offisielle Facebooksiden til
Universitetet i Bergen.
UiB events
Alle studentarrangementer ved
UiB.
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Viktig informasjon
Ny tjenesteportal erstatter Issue tracker
UiB skal innføre et nytt system for alle typer brukerhenvendelser – én felles tjenesteportal for både
ansatte og studenter. Systemet skal erstatte dagens Issue tracker og være en informasjonsbase for
brukerveiledninger og rutinebeskrivelser ved UiB. Den nye tjenesteportalen lanseres 7. oktober 2019.
De viktigste administrative tjenestene skal være på plass fra 7. oktober, og deretter vil det fylles på med
øvrige tjenester.
Les mer om prosjektet

Informasjon på egen personside ved uib.no / uib.no personal webpage
Vi minner om at alle ansatte ved UiB har en egen personside der det er mulig å legge inn informasjon om
eget arbeids- og kompetansefelt. Personsidene er en viktig kilde til informasjon for brukere av websidene
– ikke minst gjelder det for eksterne lesere av sidene og for studentrekruttering. Vi oppfordrer med dette
alle om å ta en kikk på egen personside og sjekke at informasjonen som ligger der er tilstrekkelig og
oppdatert.
Det er opp til den enkelte å avgjøre om dere vil publisere bilde på personsiden eller ikke. Med det sagt
har vi likevel et ønske om at flest mulig også har et portrettfoto på personsiden.
Se gjerne på Ørjans personside som et eksempel
Dere logger inn på personsiden med UiB brukernavn og passord her: www.uib.no/user
Brukermanuel for personsidene finner du her: https://manual.uib.no/webmanual/personside/
***
We would like to remind everyone that all staff at the University of Bergen have a person page where you
can publish information on your own field of work and competence. The person pages are an important
source of information, particularly for external users of the UiB webpages and also with respect to the
recruitment of new students. We would like to encourage everyone to have a look at your own person
page and check that the information there is sufficient and updated.
It is for each employee to decide whether or not to include a portrait photo on the person page. There
may be good reasons why some of you do not wish do do so. We will of course respect that. That being
said, we would encourage as many as possible of our staff to include a portrait photo on their person
page.
Have a look at Ørjan’s person page as an example, if you wish:
You can log in to your person page here: www.uib.no/user
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The user manual is unfortunately available only in Norwegian language

HMS / HSE
Håndtering av gamle kjemikaler
Vi hadde nylig et avvik i forbindelse med
opprydding av gamle kjemikalier. Et av
kjemikaliene fra 1937 var dårlig merket
og viste seg å være Kvikksølv Cyanid.
Dersom det finnes gamle kjemikalier
av denne typen må disse destrueres.
I tillegg kan gamle bokser bli sprø og lett
gå i stykker ved håndtering. Det er
viktig at rydding av gamle kjemikalier
som er dårlig merket utføres med
forsiktighet.
Alle våre kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad og registreres i EcoOnline. Kjemikalier som det ikke kan
skaffes sikkerhetsdatablad for har vi ikke lov å oppbevare. Disse må derfor destrueres. Ta kontakt med en
av avfallskontaktene om dere er usikker.
Avfallskontakter ved BIO er:
BIO-blokken, Ann Kristin Frøyset
A-blokken Solveig Thorkildsen
B-blokken, Evy Foss Skjoldal
BIO-nytt

Handling of old chemicals
We would like to remind you that it is mandatory to have safety data sheets for all our chemicals and that
all chemicals must be registered in EcoOnline. We are not allowed to store chemicals if safety data sheets
cannot be obtained. These chemicals must therefore be destroyed.
We recently had a non-conformity caused by an old chemical from 1937, poorly labeled, that turned out to
be Mercury Cyanide, which is very poisonous. Should you have old chemicals of this type, they must
be destroyed. In addition, old boxes can become crispy and easily break when handled. It is important
to handle old and badly labeled chemicals with care.
Contact persons for the Chemical Waste-rooms at BIO are:
BIO block, Ann Kristin Frøyset
A-block Solveig Thorkildsen
B-block, Evy Foss Skjoldal
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Strålevernkurs, 3- dager
3-dagers strålevernkurs tilbys 15.-17.oktober.
Informasjon og påmelding til kurset på HMS-portalen
Kurset blir holdt på norsk. Engelsktalende som kan litt norsk
kan følge kurset da PowerPoint presentasjonene blir delt ut
på engelsk og eksamen gis på både norsk og engelsk.
Informasjon om ansvar og oppgaver i forbindelse med
arbeid med radioaktive kilder

Spørsmål kan stilles til Lokal strålevernkoordinator ved BIO, Evy Foss Skjoldal, evy.skjoldal@uib.no
Eller Sentral strålevernskoordinator ved UiB, Bente-Lise Polden Lillebø, Bente-Lise.Lillebo@uib.no

3-day course on radiation protection
A 3-day course on radiation protection is offered 15-17 October
The course is in Norwegian. English speakers who understand some Norwegian can follow the course as
the PowerPoint presentations are available in English. Exam in both Norwegian and English.
Information and sign-up
For questions please contact
Local Radiation Protection Coordinator at BIO, Evy Foss Skjoldal, evy.skjoldal@uib.no
Central Radiation Protection Coordinator at UiB, Bente-Lise Polden Lillebø, Bente-Lise.Lillebo@uib.no
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Brannkurs høsten 2019 / Fire safety course fall 2019

Alle som tidligere ikke har deltatt på brannvernkurs må melde seg på. Alle
ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis.
Lovfestet i brannloven og HMS forskriften.
Informasjon og påmeldingskjema på HMS-portalen.
https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernopplæring-høsten-2019

Kursdatoer:
 Torsdag 26. September - klokken 09:00-11:00 (Norsk)-seminarrom B
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6907263


Torsdag 31. Oktober - klokken 09:00-11:00 (Norsk)-seminarrom A
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6907263



Torsdag 28. November - klokken 09:00-11:00 (Norsk)-seminarrom A
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6907263



Torsdag 5. Desember - klokken 09:00-11:00 (English) Seminarrom A
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6907263

I feltet for Fakturadresse bruk kun kode 126000

FIRE SAFETY COURSE IN ENGLISH
All staff at the University of Bergen are required to do a theoretical and practical course on fire safety. If
you have not attended a course previously, you are required to do so as soon as possible. This fall there
will be one course in English intended for non-Norwegian speaking staff:
Thursday December 5th - 09:00-11:00
Sign up here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6907263
For «Fakturadresse» use this code: 126000
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Utdanning

Hei havstudent!
I år arrangerer Bergen for første men neppe siste gang THE OCEAN som er et arrangement for og om
havnæringene. Dette finner sted på SAS-hotellet på Bryggen tirsdag 17. september. Dette er en sjanse til
å møte viktige folk (fra statsministeren via næringslivet til andre studenter) og til å bli inspirert til å
gjennomføre utdannelsen din og glede deg til viktig jobb etterpå!
Les mer på web: https://www.theocean.no/ og på facebook:
https://www.facebook.com/events/361135611104175/
UiB betaler påmeldingsavgiften for studenter. Registrer deg her, og sørg for at skjemaet skjønner at du er
student ved UiB:
https://events.provisoevent.no/bergenlive/events/theocean/register/cat/73bcb9b2-c690-4038-af768b079a9d7e9c

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og
skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på
utdanningene sine.
Søknadsfrist: 18. oktober 2019 innen kl 12:00
Les mer
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Forskning/utlysning
Supplementary funding for Norwegian Participation in Horizon 2020
Projects:
For those of you with an EU project (H2020 or an EC co-funded ERA-Net), see the NFR call for their new
application type “Supplementary Funding for Norwegian Participants in Horizon 2020 Projects”.
Funding is available to actors of all types in any sector with a key role in an ongoing EU project (H2020 or
an EC co-funded ERA-Net) who:
•are serving as project coordinator or work package leader in a H2020 project; or
•are receiving 15 % or more of the EU support allocated to a H2020 project.
Only one application may be submitted per H2020 project. Applications must be submitted BEFORE the
start of final year of the H2020 project. The overall budgetary framework available for this call is 29
MNOK. The amount of funding sought per project should be between 0.5-1.0 MNOK for a project period
of 1-2 years.
Grant applications that satisfy the funding requirements and are otherwise in keeping with the objective
of the funding scheme will be prioritized in the following order:
1. Project coordinators will be prioritized ahead of work package leaders, who are prioritized over
ordinary project participants.
2. The amount of the Norwegian participants’ share of the project budget funded under Horizon
2020 (in EUR).
3. The overall amount of funding to the Horizon 2020-funded project (in EUR).
Call deadline: 25 September 2019; More info

Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change
JPI Klima har publisert en forhåndsannonsering for utlysningen "Enabling Societal Transformation in the
Face of Climate Change" som Forskningsrådet planlegger å delta i med inntil 1 mill. euro. Utlysningen vil
etter planen publiseres i oktober.
Søknadstype: Forskningsprosjekter
Søknadsfrist: Januar 2019 (fastsettes innen oktober)
Les forhåndsannonsen her.
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Søkerseminar for EØS midler for samarbeid med Polen 12.9.2019
Informasjonsmøte om det polsk-norske programmet for anvendt forskning. Programmet skal støtte
anvendt forskning og vil finansiere samarbeidsprosjekter med norske og polske partnere. Det har et
budsjett på 77,6 milloner euro. Programmet passer for norske aktører (forskningsinstitusjoner og
bedrifter) som er interessert i samarbeid med polske partnere. Utlysninger på : POLNOR, POLNOR CCS og
IdeaLab "Cities for the Future".
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2019/infomote-om-det-polsk-norske-programmet-foranvendt-forskning/
Følgende tematiske områder vil bli dekket av utlysningene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velferd, helse og omsorg
Digital teknologi og industri
Mat og naturressurser
Energi, transport og klima
Samfunnsutvikling og økonomisk utvikling
Det er også øremerket 10 millioner euro til CCS-forskning (karbonfangst og -lagring).

Når: 12. september 2019 10.00 - 14.00
Hvor: Norges forskningsråd, Lysaker, auditoriet Moser
Mer info om arrangement og EØS-midlen: Polen. Se og Diku websiden om utlysningen her.

MSCA Innovative Training Networks (ITN): Informasjonsmøte om 2020utlysningen
Mer enn fem milliarder kroner ligger i potten når det for siste gang i Horisont 2020 utlyses midler til
Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN.
Om du har tenkt å søke, eller skal sende inn en forbedret søknad, er du velkommen til å delta i eller følge
strømmingen av Forskningsrådets møte om den siste utlysningen i dette rammeprogrammet. Det vil bli
gitt oppdatert informasjon om ordningene, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den
harde konkurransen.
Marie Sklodowska-Curie actions ITN er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man
måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne phd-studenter til en fremtidig karriere
i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte
rammene.
ITN er delt opp i European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID - nærings-phd)
og European Joint Doctorates (EJD - fellesgrad). Og som alltid er det ingen begrensninger på fagfelt, og
ingen forhåndsdefinerte tema. Søknadsfrist er 14. januar 2020.
Når: 18. september 2019 10.00 - 12.30
Hvor: Norges forskningsråd, møterom Abel 1, Drammensveien 288, 0283 Oslo
Mer info
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EMBRC-NO kicks off!
The Norwegian node (EMBRC-NO) of the European
Marine Biological Resource Centre (EMBRC) starts
officially on Wednesday 4 September.
University of Bergen coordinates EMBRC-NO with
professor Arild Folkvord at the forefront. The other
partners are Institute of Marine Research, Norwegian
University of Science and Technology, University of Oslo,
Norwegian Institute for Water Research, University of
Tromsø – The Arctic University of Norway and Nofima.
The basic idea of EMBRC-NO is that the best institutions provide access and services – model
organisms, experimental research facilities, and habitats – to other users across Europe. University of
Bergen contributes with Oikopleura, Nematostella and salmon lice research facilities as well as access to
the Marine Biological Station Espegrend.
EMBRC-NO is part of the European Research Infrastructure Consortium EMBRC-ERIC, which is a
research infrastructure for basic and applied marine biology and ecology research. EMBRC provides a
common entry point to services, resources and knowledge – interested users submit their
application/access request through the EMBRC portal.
Altogether, EMBRC-ERIC consists of research infrastructures in nine countries with coastline in the
Atlantic or Mediterranean Seas. EMBRC-NO aims to attract international collaborators and projects, but
equally important is that through this collaboration, Norwegian scientists can get access to research
facilities outside their own country.

The Horizon Europe framework programme (2021-2027) will be the largest collaborative multinational
research and innovation investment in Europe.
Have a say on future objectives for EU-funded Research & Innovation and sharing your views by 8
September. This consultation will be the basis for discussion at the European Research and Innovation
Days on 23-25 September.
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Kalender

Passion for Ocean-festivalen inntar havbyen Bergen!
Etter Passion for Ocean-festivalens store suksess i Oslo, arrangeres det i år endelig en pilotfestival i Bergen.
Møt opp ved stranda på Marineholmen lørdag 31. august 2019 til en gratis festival, åpen for alle, arrangert av
de havelskende frivillige i Havkollektivet. Les mer her:
https://www.facebook.com/events/617226865415099/

Tirsdag 3. september

Workshop: How should Sustainable Aquaculture Grow? Comparative regulatory perspectives &
Stakeholder engagements from USA & Norway

14:15–15:45
Juridisk fakultet, Dragefjellet, møterom 448/JUSS II
PROGRAM

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 12 av 15
Horizon lecture: The Alchemy of Vacuum - Hybridizing Light and Matter
Welcome to a new Horizon Lecture, Tuesday 3.
September in Auditorium 1, Realfagbygget,
Allégaten 41!

In the lecture Professor Thomas W. Ebbesen
tells us of the key role light-matter interactions
play.
The lecture starts at 16.00. Everybody is
welcome – light refreshments will be served
from 15.45.
Foto: Markus Spiske, Unsplash.

The event on UiB´s web pages: https://www.uib.no/en/matnat/128795/alchemy-vacuum-hybridizing-lightand-matter
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1105045056551517/

Fredag 6. september
Mastereksamen Hallvard Zapffe: Functional investigations of the human E3 ubiquitin ligase
HUWE1 and two HUWE1 variants associated with intellectual disability
09:15–10:00
Seminarrom 520B1, Høyteknologisenteret, 5. etasje Bioblokken
BIO sensommerfest!
17:00 –
Kantinen, Høyteknologisenteret

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 13 av 15

Out of the Ivory Tower and into the Fringe Festival
Next week, at the Corner Teater by Kaffebrenneriet and BI, "Fish to Mars" plays full-length twice! At 19.00 and
20.00 Rock out your lessons in global climate and change!
Cheers
Karin Pittman
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Tirsdag 10. september
Prøveforelesning, Amanda Jayne Edson: The use of omics-based techniques to identify pathogenic
mechanisms in neurodegenerative diseases.
10:15–11:30
Seminarrom 520 B1, 5 etasje Bioblokken, Høyteknologisenteret

Disputas, Amanda Jayne Edson: Functional importance of the Parkinson’s disease related protein DJ-1
13:15
Auditorium 3, Realfagbygget

Fredag 4. Oktober
Seminar: Severity and humane endpoints in fish research
8.30-16
Auditoriet, VilVite
PROGRAM OG PÅMELDING
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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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