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Kjære Alle,
Jeg ønsker dere alle et godt nytt år, og takker så mye for det gamle.
Jeg håper juleferien har gitt dere hvile og mulighet til å hente ny inspirasjon og motivasjon for å ta fatt på et nytt
semester. Vi kom vel ikke i gang helt slik vi hadde håpet, men strenge nasjonale restriksjoner som innebærer digital
undervisning og fremdeles utstrakt bruk av hjemmekontor. Som dere vet varer disse restriksjonene fram til 18 januar
så hvis det bare blir med dette blir ikke vår undervisning så veldig sterkt rammet. Jeg frykter imidlertid at disse
tiltakene blir forlenget, og at vi må forberede oss på at det meste av undervisningen fram til påske blir digital.
Forhåpentligvis kan vi få unntak for lab og felt undervisning, som kan utføres fysisk. Mer info kommer.
Jeg vet at hjemmekontor-tiltaket kan tære på motivasjon og endog vår psykiske helse. Retningslinjen sier at hvis vi
vi kan jobbe hjemme, skal vi det. Men hvis hjemmearbeid, med påfølgende redusert sosial kontakt, osv, medfører
redusert motivasjon og andre utfordringer tilsier det av vi ikke kan/bør jobbe hjemme. Jeg oppfordrer de som har
behov for det til å komme til BIO for å i det minste få en variasjon i arbeidshverdagen, slik at vi greier å opprettholde
motivasjon og trivsel.
Jeg vet at mange av dere er svært frustrert over at tilbakemeldinger fra forskningsrådet på søknader kommer altfor
seint med tanke på å forbedre søknader fram til fristen i februar. Dette er svært uheldig, og dere skal vite at NFR får
tydelige tilbakemeldinger på dette. La oss håpe at dette er et forbigående problem i forbindelse med at
hovedsøknadsfristen endres fra mai til februar. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som i disse dager
jobber iherdig med søknadene sine. Det kan se ut til at spesielt mange planlegger å sende inn søknad, og hvis
tilslagsprosenten fra i fjor opprettholdes betyr det spesielt mange nye prosjekter ila 2021. La oss håpe! Etter siste
BIOnytt i fjor tikket også den veldig gode nyheten inn om at Håkon Dahle har fått et stort prosjekt fra NordForsk.
Gratulerer så mye Håkon. Veldig velfortjent.
Jeg ønsker dere alle en god helg. Kanskje kommer snøen og gnistrende skiføre på Torgallmenningen.
Ø

Dear everyone,
I wish you all a happy new year and thank you so much for the one that has passed.
I hope the Christmas holidays have given you rest and the opportunity to get new inspiration and motivation to
embark on a new semester. We did not get started exactly as we had hoped, but strict national restrictions that
involve digital teaching and still extensive use of home offices. As you know, these restrictions last until January 18,
so if only this happens, our teaching will not be very severely affected. However, I fear that these measures will be
extended, and that we must prepare for most of the teaching up to Easter to go digital. Hopefully we can get
exceptions for lab and field teaching, so that these can be done physically. More info to come.
I know that the home office measure can erode motivation and even our mental health. The guideline says that if
we can work from home, we must. But if homework, with consequent reduced social contact, etc., entails reduced
motivation and other challenges, it indicates that we cannot / should not work at home. I encourage those who need
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it to come to BIO to at least get a variation in everyday work, so that we manage to maintain motivation and wellbeing.
I know that many of you are very frustrated that feedback from the Research Council on applications comes too late
in terms of improving applications until the deadline in February. This is very unfortunate, and you should know that
the Research Council receives clear feedback on this. Let us hope that this is a temporary problem in connection with
the main application deadline being moved from May to February. I would like to take this opportunity to thank all
of you who are currently working hard on their applications. It may seem that a particularly many of you are planning
to submit an application this year, and if the approval rate from last year is maintained, it will mean many new
projects in 2021. Let's hope! After the last BIOnytt last year, the very good news also came in that Håkon Dahle has
received a large project from NordForsk. Congratulations so much Håkon. Very well deserved.
I wish you all a good weekend. Maybe the snow will come, with sparkling skiing conditions on Torgallmenningen.
Ø
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Nye ansikter
Name: Malene Skuseth Slinning
Position: PhD Candidate
Group: Sea Lice Research centre
I have just started my position as a PhD candidate at the Department of Biological
Sciences, where I will take part in the LiceVault project at the Sea Lice Research Centre.
I have earned both a bachelor´s and a master’s degree in Molecular Biology here at the
department, and I am looking forward to four new years with new challenges.

BIO kalender
Onsdag 13. januar
Prøveforelesning Nannie Linnéa Persson: The role of whole-genome duplication in angiosperm
diversification
10:15–11:00
Digitalt møterom: https://tinyurl.com/y6lcopzq

Fredag 15. januar
Disputas : Nannie Linnéa Persson: The taxonomy and molecular phylogeny of Potentilla L. (Rosaceae)
10:15–13:00
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/yafl9plv

Masterpresentasjon Taran Henriksen: Microplastic in the Urban Environment Concentrations and
Sources in Streets and Sand Traps
13:00–13:30
Digitalt møterom: kontakt Beate Ulrikke Rensvik for lenke
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Forskning – BIO/UiB
Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor
driftsavtalen UiB/ILAB vårsemesteret 2021
Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. januar.
Søknadsskjema: https://mitt.uib.no/courses/11056/files?preview=3043856
Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter.
Planlagte
kurs
for
forskere,
teknikere
og
masterstudenter
finner
du
her:
http://www.uib.no/fg/dyreavdelingen/64685/fors%C3%B8ksdyrl%C3%A6re-kurs
Søknader til Mattilsynet om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, må være innsendt senest 3 måneder før forsøkstart.
Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje T55 og levendeavdeling 1. etasje
T53A. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales
etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av
forbruksmateriell på avdelingene.
Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres
eksterne prosjekter.

Eksempel: Klimarom 10m2, priskategori 2: 2000 + (10m2 x 200) = 4000,-/mnd.

Frank Midtøy
Leder BIO Levendelaboratorier
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Fægriprisen 2020 til Adele Mennerat!
Vi gratulerer Adele
Fægriprisen 2020!

Mennerat

med

Marta Eide er post doc og prosjektkoordinator for dCod 1.0-prosjektet. Her ynskjer vi å forstå meir om korleis torsken
reagerer på, og tilpassar seg, forureiningar i miljøet.
Følg meg gjerne på Instagram-profilen @marta_forskar, der eg deler
innblikk i miljøtoksikolgi, bioteknologi og livet i akademia gjennom
grafisk illustrasjon. Dette arbeidet er støtta av Senter for Digitalt Liv
Norge.
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Molekylærbiologiseminarer vinter 2020
Vi på Faggruppe molekylærbiologi, holder
frokostseminarer (nesten) hver tirsdag klokka 9.15 der
vi deler vårt arbeid eller resultater fra prosjekter.
Seminarholdere er enten masterstudenter, PhDstudenter, postdoktorer eller forskere.
For å fremme vitenskapelig samarbeid på tvers av
faggruppene, ønsker vi å synligjøre disse seminarer. De
interesserte kan velge å være bare tilskuere, men de
som ønsker det kan også benytte MolBio seminarer
som en arena for å presentere arbeidet sitt.
På grunn av den pågående koronasituasjon, holdes
seminarer digitalt via Zoom. Om du er interessert i å
delta på seminarer, send en e-post til seminaransvarlig
Sandra Ninzima (sandra.ninzima@uib.no). Da blir du
lagt i epost-listen og får tilsendt en Zoom-link.
Velkommen!
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Forskning – utlysning/arrangementer
Reminder: NFR deadlines in February 2021
Please be reminded of the department’s internal deadlines towards the upcoming NFR deadlines in February:
All researchers planning to submit a proposal either as coordinator or partner are asked to fill in a Proposal Info
Form (Form 1) by Dec 10th and to share their e-application on the NFR portal (coordinators only!) with Terje
(terje.restad@uib.no) by Dec. 16th. Please do so if you haven’t already.

Note: NFR will hold an information webinar about their application form on 13 January 2021 1300-1400. Read
more

Her finner du mer informasjon om søknadsskjemaet:
• Bli kjent med søknadsskjemaet
• Syv tips til et vellykket arbeid med søknaden
Note: Anyone preparing a proposal to the Feb 17th calls for “Collaborative and Knowledge-building Projects”, are
reminded that VIS is available for (non-binding) help and consultation. See below for more information.
See also: Fem kjappe om Kompetanse- og samarbeidsprosjekter
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Info om VISinnovasjon (VIS)
VIS har ansvar for kommersialisering fra forskningsresultater ved UiB. Med
dette menes at VIS hjelper til med at forskningsresultater kommer samfunnet
til nytte gjennom produkter, tjenester og prosesser. Og samarbeid er helt
sentralt. Økosystemet rundt VIS med oppstartsbedrifter, marine og maritime
bransje-klynger, testfasiliteter (katapult), finans, og andre samarbeidspartnere
utgjør en god plattform for å lykkes med å få forskningsresultater ut i
samfunnet.
OBS; Tjenestene til VIS er gratis, og dekket gjennom tjenestekjøpsavtalen med UiB.
Dette kan VIS hjelpe deg med:
Søknader: VIS bistår med å søknadsskriving rettet mot innovasjon og nyskaping, og 15 års erfaring med dette har
gitt høy suksessrate på slike søknader.
- Beskrivelse av samfunnsnytte og hvordan forskningen er relevant for verdiskaping regionalt, nasjonalt og globalt.
Nå, og/eller i fremtiden. NB; VIS hjelper gjerne helt fra idéstadiet, og kan ofte bidra med nye vinklinger som kan være
aktuelle å vurderVISe.
- Beskrivelse av industriens behov for ny kunnskap og nye løsninger.
- Innspill til aktuelle utlysninger og finansieringsmuligheter for innovasjonsprosjekter
- Foreslå relevante medlemmer til prosjektstyringsgrupper.
IP/IPR: Om det planlegges søknader og samarbeid med industri, kan VIS hjelpe å sikre at IP- rettighetene til
forsker/UiB er ivaretatt (bakgrunnskunnskap og resultater som oppstår i prosjektet)
- Rådgi ift patentering og tidspunkt for publisering. Er man tidlig ute for denne vurderingen er det oftest fullt mulig
å både patentere (først), og publisere.
Kobling: Koble forskere med de rette miljøene i industrien eller andre relevante aktører
- I prosjekter; undersøke markedet, forretningsmodeller, mulige lisenstakere, patenterbarhet av nye resultater.
Holde i industridialogen som gjelder det kommersielle (som kan være hensiktsmessig å holdes separat fra forskningsdialogen). Undersøke alternative markeder og samarbeidspartnere og vurdere nye utviklingsmuligheter for
forskningsresultatene.
Fasilitering: MatNat har nedfelt in sin strategy at vi skal «styrke og synliggjøre våre bidra til innovasjon og nyskaping».
Dette skal gjennomføres m.a ved å utvikle arenaer for innovasjon og være proaktive i regionalt samarbeid og
videreutviklel samarbeidet med næringsklynger og partnerinstitusjoner. Dette vil BIO ha på sin agenda for 2021 og
konkretisere i lag med VIS.
Forretningsutvikling.
Besøk gjerne VIS nettsider (VIS | TENK STORT. VIS DET. (visinnovasjon.no)) eller ta kontakt direkte med Elisabeth
Silden (esi@visinnovasjon.no, tlf 958 87 254) for å sjekke ut hva VIS kan hjelpe deg med.
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Fordeling av to tverrfaglige marine stipendiatstillinger i 2021 alle fagmiljø ved UiB kan søke – frist 20. januar 2021
UiB, ved marin satsing, skal fordele to fireårige tverrfaglige marine stipendiatstillinger for 2021. Vi inviterer med
dette alle fagmiljø ved UiB til å sende inn søknad om å få tildelt en slik stilling.
Søknader mottas i form av en-sides beskrivelse av et tverrfaglige marint phd-prosjekt. Søknadene vil bli behandlet
av UiBs Marine strategisk utvalg, et utvalg der alle fakultetene og Universitetsmuseet er representert. Resultat av
søknadsbehandlingen vil etter planen foreligge innen 1. mars 2021.

Forslagsfrist: 20. januar 2021
Les hele utlysningen

Søkerseminar: Over 100 millioner til videreutdanning - slik
lykkes du med søknaden
Diku og Kompetanse Norge har lyst ut 132 millioner kroner til utvikling av fleksible utdanningstilbud. Dette er to
ulike utlysninger, som begge har søknadsfrist 22. mars 2020:
Diku lyser ut inntil 92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante
utdanningstilbud i høyere utdanning
Kompetanse Norge lyser ut inntil 40 millioner kroner til utvikling og utprøving av
fleksible videreutdanningstilbud
13. januar 2020 kl. 08.30-10.00 inviterer UiB læringslab og UiB Videre til digitalt frokostmøte for ansatte ved UiB
som vurderer å søke. Les mer
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Åsgard 2021 programme - Extended call for applications

The deadline for applications for the Åsgard mobility programme has been extended until January, 15th.
This programme is composed of three different calls:
•

•

•

Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It
funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research
institutions.
Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims
at exchanging best practices as well as creating new collaborations. It funds a one-week stay in France to meet
relevant counterparts.
Åsgard-Staff is designed for professionals working in research administration in universities, research centers
and funding agencies, in particular EU advisers. It aims at exchanging best practices as well as creating new
collaborations. It funds a one-week stay in France to meet relevant counterparts.

Please note: Considering the current situation of the COVID-19 pandemic, it will be possible to complete your mobility in
virtual format. Information and application files are available on the website !

EuroMarine: Two open calls

1) Call for expressions of interest for providing EuroMarine with a new coordination and secretariat
Deadline: Jan. 25th 2021, 13:00 CET; deadline for subsequent formal offers: Feb. 19th 2021
Please inform secretariat@euromarinenetwork.eu of any plans to submit such expression of interest.
(2) Call for candidates for 2021 Steering Committee positions
Deadline: Jan. 24th, 2021
See: http://www.euromarinenetwork.eu/calls/2021-SC-candidates
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Maritime Forum: Become a Young Ocean Advocate

Do you have a project in mind to raise awareness of consumers on sustainable seafood or an innovative business
plan to use marine resources sustainably? Or something completely different that you think has the potential to
change things? We welcome applications from anyone involved or interested in the sustainable use of marine
resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of marine ecosystems.
The ocean has always provided us with plentiful resources, and many populations around the world depend on it for
food and livelihood. While these resources are under an increasing amount of stress, it seems also possible to solve
present and future social challenges such as food security and job opportunities by using marine resources
sustainably. Do you have a project in mind to raise awareness of consumers on sustainable seafood? Do you already
organise workshops with children to teach them about the ocean and marine resources? Or are you a young
entrepreneur with an innovative business plan to use marine resources sustainably? Or something completely
different and unexpected that you think has the potential to change things?
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5257

Cracking the code of working with Norwegians
Crack the hidden codes of Norwegian workplaces and social life to reduce the risk of cultural misunderstanding.
20.01.2021 - 12.00–16.30; Zoom
https://www.uib.no/en/international/141644/cracking-code-working-norwegians

Introduction courses for new international employees
This is a 3-part course to introduce new employees to working at UiB.
• Part 1 – This is an E-learning course that gives you a basic introduction to working at UiB. You must complete this
course before signing up for Part 2. You will need a UiB account to sign in too this course. Sign in here
https://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees
• Part 2 – goes more in depth into various aspects of working at UiB. Two courses will be offered for the spring
semester. Please register for either Wednesday February 10
(https://www.uib.no/en/international/141701/introduction-course-or-new-employeesor) Wednesday April 28
(https://www.uib.no/en/international/141751/introduction-course-new-employees).
• Part 3 – Working with Norwegians. Crack the hidden codes of Norwegian workplaces and social life to reduce the
risk of cultural misunderstanding. This course will explain some traits of Norwegian workplace culture. Target
group is those that have already worked at UiB for at least a couple months. Please register for this course here
https://www.uib.no/en/international/141644/cracking-code-working-norwegians
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Mobility seminar
This mobility seminar is for those of you who are planning a research stay outside Norway in 2021/2022.
Topics are things you need to do, plan and think of in the process of planning a research stay abroad. Some stays
demand longer preparation time, and it is important to think ahead so that you ensure that you have things in
place before you leave. Register for the seminar here https://www.uib.no/en/international/141755/mobilityseminar.

IPCC Call for Expert Reviewers
The IPCC has released a call for reviewers for the Working Group III Contribution to the IPCC
Sixth Assessment Report, Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change. The
Government and Expert Review will take place from 18 January 2021 to 14 March 2021. IPCC
observer organizations, such as EMB, are invited again to encourage additional experts to
participate as Expert Reviewers for the Working Group III contribution to the AR6 SOD. Please
note that such experts provide reviews under their own name; not representing the observer organization. You can
find out more here and register here.
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Early Career Researcher (ECR) international networking
workshop on SDG 13 Climate Action
Dear Early Career Researcher (defined as researchers in the final year of their PhD or within five years of having been
awarded the degree) at the University of Bergen:
The Worldwide Universities Network (WUN) – of which the University of Bergen is a member – cordially invites you
to participate in a series of international virtual networking workshops focusing on the UN Sustainable Development
Goals (SDG). Each networking workshop lasts for 90 minutes and will be launched by internationally distinguished
speakers who will provide an overview of the major research opportunities and challenges in the broad topic domain.
Following the introductory speakers, participants will break up into virtual meeting rooms, which will be set up
according to the research interests (within the session’s SDG theme) indicated by participants during the registration
process, so that they can develop their international networks and collaborations.
This first virtual networking workshop will focus on SDG 13 Climate Action.
•
•
•
•

Date: Wednesday 27 January 2021
Time: 15:00 – 16:30 (local time Bergen)
On-line registration (as soon as possible): https://www.accelevents.com/e/WUNECRSDG13
NOTE: As this event is for WUN members only, a University of Bergen email address (uib.no) is required for
successful registration!

PROGRAMME
PART 1: INTRODUCTORY SPEAKERS:
• Mr.
Ovais
Sarmad
United Nations Assistant Secretary General and Deputy Executive Secretary of The United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
• Professor
Jacques
Dubochet
Nobel Laureate and Professor Emeritus of Biophysics at the University of Lausanne
PART 2: QUESTION AND ANSWER SESSION
PART 3: NETWORKING BREAKOUT ROOMS
Vennlig hilsen/ Kind regards

Bjørn Erik Andersen
Senior Adviser
Division of Research and Innovation
University of Bergen
SDG Bergen
Phone: +47 55 58 49 85
e-mail: Bjorn.Andersen@uib.no
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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 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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