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BIOnytt, 9 april 2021

Hei dere,
Vel overstått påskeferie. Håper den gjorde godt og at dere er klare for neste etappe mot semesteravslutning.
Vi begynner vel alle å bli grundig lei av koronasituasjonen, men ser vi ikke et lys i enden av tunellen? Regjerningen
har presentert sin gjenåpningsplan, og jeg tror vi vil oppleve en gradvis åpning fram mot sommeren, og at vi etter
sommeren er tilbake til ganske normale tilstander. Men inntil videre er de tiltakene vi har i dag (innført 23 mars),
gjeldende fram til og med 16 april. Jeg vil nok en gang understreke at jeg er veldig imponert over hvordan vi på BIO
har håndtert denne utfordrende korona-situasjonen. Den har påvirket oss sterkt både på undervisnings- og
forskningsaktiviteten, og ikke minst på den psykososiale siden. Allikevel opplever jeg at dere framdeles har det gode
BIO-pågangsmotet og engasjementet. Det er jeg veldig glad for. Jeg håper vi alle kan stå dette løpet ut nå fram til
sommeren, og oppleve at det løsner til høsten.
Det er etablert en master i bærekraft på UiB. Faglig sett er den konsertert rundt UiBs tre satsningsområder; marin,
klima og energi og globale samfunnsutfordringer. BIO har en viktig rolle inn mot den marine delen. Dvs at vi skal
bidra med våre emner inn mot masteren, noe undervisning på andre emner samt veilede 5 masterstudenter hvert
år. Jeg er veldig glad for at vi er med på dette, og det viser igjen vår sentrale rolle innenfor UiB sin satsning på
bærekraft.
Hold deg våken på torsdag i neste uke. Da arrangeres filmframvisning om høsting fra havene og påfølgende
paneldebatt med fremragende deltagere fra BIO. Se omtale av denne saken annetsteds her i BIOnytt.
Jeg ønsker dere alle en god helg.
Ø

Welcome back from your Easter holidays.
Hope it did you good and that you are ready for the next stage towards the end of the semester.
We're all starting to get really tired of the corona situation, but do we not see a light at the end of the tunnel? The
government has presented its reopening plan, and I think we will experience a gradual opening towards the summer,
and that after summer we will return to fairly normal conditions. But so far, the measures we have today (introduced
March 23), are valid until and including April 16. I want to emphasize once again that I am very impressed with how
we at BIO have handled this challenging situation. It has strongly influenced both our teaching and research, and not
least the psychosocial side of our work. Nevertheless, I experience that you still have the good BIO courage and
commitment. I'm very happy about that. I hope we can all perservere until the summer, and experience that the
measures are loosened come autumn.
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A master's degree in sustainability has now been established at UiB. From an academic point of view, it is
concentrated around UiB's three focus areas: the marine environment, climate and energy and global societal
challenges. BIO has an important role in the marine part. That is, we will contribute with our existing courses, some
additional teaching and supervise 5 master’s students each year. I am very happy that we are part of this, and it again
shows our central role in UiB's commitment to sustainability.
Stay awake Thursday next week. That night a film screening about harvesting from the seas with a subsequent panel
debate with excellent participants from BIO, will be arranged. Please see further details elsewhere in BIOnytt.
I wish you all a good weekend.
Ø

Dekan Helge Dahles blogg
Bruk din stemme ved universitetsstyrevalget!
Siden resultatet av rektorvalget ikke var offentlig da
jeg skrev forrige blogg, vil jeg benytte anledning til å
gratulere Margareth Hagen sammen med resten av
rektorlaget hennes med seier i valget!
Les hele blogginnlegget
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HUSK Å SØKE OM/MELDE INN HOVEDFERIE
Det nærmer seg fristen 1. mai for å søke om hovedferie. Se din
feriekvote i portalen eller på DFØ mobilapp, og søk om ferie så snart
som mulig.

REMEMBER TO APPLY FOR YOUR MAIN
HOLIDAY (SUMMER HOLIDAY)
The deadline to apply for your main holiday is 1. May. See your holiday
quota in the online portal or on the DFØ mobile app and apply for a
holiday as soon as possible.

Mat.nat. søker studentmentorer og studentmedarbeider til infosenteret
Vi er på jakt etter nye studentmentorer, en super-studentmentor
og en studentmedarbeider til sommerjobben i infosenteret
sommeren 2021!
Vi er på jakt etter nye studentmentorer fra alle studieprogram og vil spesielt oppfordre ferske studenter til å søke
jobb som studentmentor. Vi ønsker en bred sammensetning av kjønn og alder i studentmentorgruppen så alle
studieår er velkommne til å søke.
Se her for mer info og utlysningstekster (du må være pålogget Mitt UiB):
https://mitt.uib.no/courses/581/pages/ledige-stillinger-ved-matnat
Søknadsfristen er fredag 30. april
Med vennlig hilsen
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
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Mat.nat. søker personlig mentor
Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i samarbeid med NAV en ordning der vi ønsker å gi studenter med
funksjonsnedsettelse en personlig mentor som skal fungere som et supplement til studenttilværelsen. Våren 2021
og høsten 2021 trenger vi en aktiv student som kan være personlig mentor. Som personlig mentor skal du bistå
med å strukturere studiehverdagen og være en pådriver for riktig progresjon i fagene og at viktige gjøremål som
for eksempel innleveringer blir gjort innen fristen. Du skal også være noen man kan diskutere fag med og bidra til
motivasjon og engasjement for faget.
Vi ser etter en personlig mentor
- En personlig mentor med god oversikt i emnene til studieprogrammet i havbruk og sjømat
Se her for mer info og utlysningstekster (du må være pålogget MittUiB):
https://mitt.uib.no/courses/581/pages/ledige-stillinger-ved-matnat
Søknadsfristen er onsdag 30. april
Vennlig hilsen
det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

The Sustainability Team’s hint of the month
Did you think all the eggshells you threw away during Easter was just trash? Think again!
Here are five things eggshells can be useful for:
•
•
•
•
•

Grind eggshells to a powder in your blender – it sharpens the blades
Add powdered eggshells to food for calcium enrichment, or to shower
soap for a peeling effect
Mix cracked eggshells into soil for plant nutrition
Use half eggshells to sprout seeds in – a free and compostable option
Add eggshells for extra scrubbing effect when cleaning pots and pans

Interested in joining The Sustainability Team? Write an email to stefan.thiele@uib.no. The next
meeting is June 10th 16:00-18:00.
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BIO-kalender
Mandag 12. april
Disputas, Bojan Krtenic: A classification framework for diverse protein superfamilies: application to the
GNAT acetyltransferases
11.15–13.15
Zoom webinar : https://tinyurl.com/24ehns4e

Fredag 23. April
Disputas, Muhammad Tanveer Khan: Lipid transporters and receptor in salmon louse (Lepeophtheirus
salmonis). Effect of RNAi Knockdown on oogenesis, embryonal development and larval maturation
10:15-12.15
Zoom Webinar https://tinyurl.com/4pm887tb
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VIEWING AND AN INTERACTIVE PANEL DISCUSSION
THURSDAY 15 APRIL AT 18:00 IN ZOOM
The Netflix-film Seaspiracy has raised a lot of discussion in social media and also in international and
national news. A main message of the film is that to save the oceans and the globe we should all stop
eating fish, but is this a reasonable or realistic solution?
On Thursday 15 April we will organize a viewing of the film, followed by a panel discussion where we invite
you to participate with your questions and comments. Some of you have already watched the film, so if
you prefer, you can join only for the panel discussion.
The time schedule:
18:00 Viewing the film starts (duration 1:30)
19:45 The panel discussion starts (ends at latest 20:45)
The meeting will be in Zoom, please check the e-mail sent to all at BIO or ask:
bionytt.bio@uib.no
In the panel we have BIO-experts in sustainable fisheries management, food from the ocean, marine
biology, terrestrial food systems and biodiversity, and the leader of the fisheries- and marine biology
specialization:

Katja Enberg

Dag L. Aksnes

Inger E. Måren

We look forward to engaging discussions!
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Forskning/utlysning
DIKU utlysing av NORPART Partnership Programme for Global Academic
Cooperation 2022-2026
NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte partnerland i det globale sør. Utlysinga opnar opp for prosjektsamarbeid
på inntil fem år. Programmet er budsjettert med 170 millionar NOK, av dette er 30 millionar satt av til stipendiering
av fullgrads masterstudentar frå partnerinstitusjonar i sør.
SA har oppretta ei ressursside for NORPART.
Spørsmål om programmet kan også sendast til Ana.cordova@uib.no og Helge.Bjorlo@uib.no
Søknadsfrist 27.05.2021. Les utlysning og se brev fra SA for mer informasjon.

Peder Sather midler for 2020-2021- - Ny søknadsfrist: 1. juni

Søk midler fra Peder Sæther-senteret (UC Berkeley) er nå utlyst. Peder Sather Center for Advanced Study lyser
hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California).
Les mer om kriterier og søknadsprosessen her på senterets søknadsportal:
https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/
Interesserte forskere søker direkte gjennom søknadsportalen. Søknadsfrist er er nå endret fra 8. april til 01.06 2021.
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Utlysning av interne insentivmidler 2021 & Nominasjoner til Ugleprisen
I 2017 ble det vedtatt en ny insentivordning for studiekvalitet. Formålet er å fremme prosjekter som er nyskapende,
i tråd med UiBs strategiske satsinger eller som bidrar til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring. For
2021 er det satt av 3,4 millioner kroner.
Ugleprisen skal også dekkes av de samme midlene. Normalt settes det av kr 100.000 til Ugleprisen. Budsjettposten
«kvalitet i studiene og gjennomstrømning» har samme varighet som strategiperioden, dvs. ut 2022.
Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Retningslinjene og
søknadsskjemaet finnes her. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av
satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal
brukes til tidsavgrensede prosjekter.
Utlysning av interne insentivmidler 2021
Søknader sendes samlet gjennom institutt til fakultet.
Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje Kuipers er satt til torsdag 15.04.2021.
Ugleprisen - intern pris for utdanningskvalitet:
Frist for nominasjoner til Ugleprisen er 31.05.2021.

NFR Utlysning: Støtte til forskningsopphold og bruk av forskningsinfrastruktur
på Svalbard og i Ny-Ålesund
Forskningsrådet lyser ut midler til forskningsopphold og feltarbeid for norske
forskningsinstitusjoner på Svalbard.
Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser og mer bærekraftig marin forskning er prioriterte tema. Aktiviteter som
foregår i Ny‐Ålesund og utnytter ressursene, nettverkene og infrastrukturen der, vil også bli prioritert.
Forskningsoppholdet kan være knyttet til utviklingen av eksisterende prosjekt eller styrking av eksisterende nettverk.
Det vil også telle positivt om dere har en innovativ tilnærming til forskning som inngår i flaggskipene i Ny‐Ålesund,
slik som utprøving av nye metoder og teknologi.

Søknadsfrist: Løpende
Utlysningen finnes her. Les mer.
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Utlysning av såkornsmidler - for oppfølging av handlingsplan for Nordområdene
(Nansen-initiativet)
Styret ved UiB har utarbeidet Nansen-initiativet, en handlingsplan for Nordområdene. I budsjettet for 2021 er det
avsatt midler til oppfølgingen av planen. Handlingsplanen skal styrke og synliggjøre UiB sin aktivitet i tilknytning til
Nordområdene til gjensidig nytte for UiB og samfunnet. Målet er å koble forskning og utdanningsmiljø ved UiB og
skape eksterne relasjoner som kan styrke UiB i utviklingen av ny kunnskap med spesiell relevans for bærekraftig
utvikling i nordområdene.
I henhold til handlingsplanens prioriterte områder utlyser UiB såkornsmidler.
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Bjørn Einar Aas (bjorn.aas@uib.no) eller professor Tor Eldevik
(Tor.Eldevik@uib.no) ved Geofysisk institutt.
Søknadsfrist til Forsknings- og innovasjonsavdelingen er 26.04.2021. Veiledning og søknadsskjema finnes her.

Norwegian UArctic Call for Cooperation Activities within the Framework of
UArctic for 2021‐2023
The call was announced in February 2021. The call is still open and application deadline is 16 April at 23:59

(CEST).
Please see the call documents attached.
You are welcome to send in your application to ingvild.svestad@uit.no. Should there be any questions you may
also contact me at +47 776 46584.
Happy Easter!
Best regards,
Ingvild Svestad
Coordinator

Erasmus+ (2021-2027) Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere
utdanning
Erasmus+ (2021-2027) europeisk student- og ansattmobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til
å sende og motta studenter og ansatte på utveksling. Gjennom tiltaket KA131 europeisk mobilitet, kan studenter
reise på studie- og praksisutveksling, mens ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsopphold.
https://erasmuspluss.no/programmer/erasmus-2021-2027-europeisk-mobilitet-for-studenter-og-ansatte-ihoeyere-utdanning

Søknadsfrist: 11. mai 2021 innen kl 12:00
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Marie Skłodowska-Curie - Postdoctoral Fellowships 2021
The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) will continue providing opportunities for researchers and
organisations under Horizon Europe, the new EU Research and Innovation programme for the period 20212027.
The next call for MSCA Postdoctoral Fellowships (PF) (previously “Individual Fellowships (IF)” under H2020)
is expected to open on 18.05.2021 with an (estimated) deadline on 15.09.2021.
UIB Seminar: Hosting researchers from abroad
Are you a supervisor that would you like to host a talented postdoctoral
researcher from abroad at UiB, or send your best talents abroad for some time?
This seminar for potential supervisors/mentors and staff will explain the basics
of MSCA Postdoctoral Fellowship. Target groups include both researchers at
UiB who are considering hosting a MSCA PF fellow and applying this year as well
as those who would like to resubmit an application together with a fellow
candidate.
Date: 26 April 2021 Register here; More info

UIB Online Workshop on Writing a competitive MSCA Postdoctoral Fellowship proposal
Are you a potential applicant, interested in a fellowship at UIB? UiB welcomes
highly talented researchers in their earlier career who wish to develop their
scientific vision, network and skills abroad and is offering this training course
on writing a competitive MSCA Postdoctoral Fellowship proposal for applicants
interested in a fellowship with UiB. The course is open to applicants who fulfill
the eligibility criteria and who have identified a potential UiB supervisor willing
to support the application.
Date: 25 May 2021. (Will open for registration soon); More info

EC Information Event «MSCA under Horizon Europe»
If you missed the streamed EC meeting on 23.04.2021 to learn about the main
features and changes to MSCA under the new Horizon Europe programme, the
event presentations may be downloaded here.

UIB Information Webpage MSCA Postdoctoral Fellowships
For up-to-date information from UIB regarding the application process towards
the next MSCA PF deadline, see here.
If you are a BIO employee interested in the scheme, please take contact with
sjoukje.kuipers@uib.no
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NFR call for “Chinese-Norwegian Collaboration Projects within Climate
Systems”
Funding is available for joint projects between Norwegian and Chinese researchers that generate
knowledge on the climate system. The call aims to contribute to improved climate predictions through
better understanding of processes and interactions between components of the climate system, and
through development of models and methods. Of particular interest is the polar climate and its interaction
with the global system.
Funding scale: NOK 6 000 000-10 000 000
Amount of funding presumed available for this call for proposals: NOK 80 000 000
Project duration: 36-48 months
Application deadline: 12 May 2021
More info

JERICO-S3: 2nd Call for Transnational Access
The JERICO-S3 Research Infrastructure wishes to announce the 2nd call of 3 Transnational Access funding calls to
support a wide range of marine researchers by giving free of charge access to high-quality infrastructures and
support services at unique multi-disciplinary sites consisting of a mix of gliders, fixed platforms, ferryboxes, cabled
observatories, HF radar, benthic stations, and bio-sensors. The call is open for project proposals from 29th March
2021 to 31st May 2021.
https://www.jerico-ri.eu/2021/03/29/jerico-s3-2nd-call-for-transnational-access-now-open/
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EEA Call for Experts in Environmental Assessment
The European Environment Agency (EEA) is organising
an open competition with a view to establishing a
reserve list for contract agents to work as experts on
environmental assessment. The reserve list shall be
used to fill specific positions within various topic areas, so candidates from a broad range of environment topic areas
are encouraged to apply. The EEA is immediately looking to fill positions within the following areas in 2021, but may
in the future be looking to fill other positions beyond these topics:
1.
2.
3.
4.

Air and Climate, air pollution, climate change adaptation and mitigation
Nature, biodiversity – ecosystems, land use, soil, water and marine
Sustainability and well-being, environment and health, policy instruments, resource efficiency and waste and
sustainability transitions
Economic sector, agriculture, energy, industry and transport

You can find out more and apply online. The deadline is 12.04.2021.

Slik skriver du kronikk
Halvdagskurs 25. mai 2021. Digitalt. Mer info
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SANORD Conference 2021 - Call for abstracts
The Western Norway University of Applied Sciences (HVL) and the University of Bergen (UiB) are jointly hosting the
digital SANORD Conference 7-10 September 2021 – Vitalizing partnerships: Moving forward to a sustainable future.
The conference will have 6 sub-themes:
1. Climate and climate impacts on humans.
2. Higher education: Shaping the SDG curriculum.
3. Health: Addressing complexity in health.
4. Innovation and entrepreneurship.
5. Epistemic challenges, intellectual labour and South-North partnerships.
6. Moving forward: Music and arts.
UiB academic staff interested in organizing a session under one of the sub-themes at the SANORD Conference
2021, can submit their abstracts HERE before the deadline 01.05.2021.

Data Management Planning workshop for Life Science Projects - Bergen
Are you wondering how-to generate a data management plan for a Life
Science research project that will meet the requirements of the funding
organisations and UIB?
ELIXIR Norway, the Centre for Digital Life Norway and UIB are organizing
a joint workshop on the topic which will include a practical part with
hands on help on the Data Stewardship Wizard.
The full program can be found here:
https://www.digitallifenorway.org/services/data-management/events/-data-management-planning-workshop-forlife-scienc.html
https://tess.elixir-europe.org/events/data-management-planning-workshop-for-life-science-projects-bergen
Time and place: 21.04.2021, 9:00 AM–22.04.2021, 2021 1:00 PM; online
The number of participants is limited to 40 - first come first serve!
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Få med deg #Klimaomstilling2021!
29. april kl. 9:00-15:30 på Zoom
I april arrangerer vi årets utgåve av den nasjonale konferansen #Klimaomstilling2021, som nok ei gong blir digital.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn stiller for å snakke om dei politiske konfliktene som skjuler seg i regjeringa
si nylanserte stortingsmelding om klima. Professor Stefan Gössling ved Vestlandsforsking forklarer kvifor han trur
covid-19 vil etterlate seg eit meir berekraftig reiseliv, og Marie Storli frå Rethinking Economics Norge vil argumentere
for at sirkulærøkonomi er vegen til berekraftig klimaomstilling.
Vi byr òg på ei utspørjing av tre politiske kommentatorar om kva vi kan forvente oss av haustens stortingsval. Kva
slags klimapolitikk får vi? Her stiller Magnus Takvam (NRK), Anders Bjartnes (Energi og klima) og Kjetil Alstadheim
(Aftenposten).
Du finn heile programmet for konferansen på klimaomstilling.no
I år vil vi, dagen før dagen, ha posterpresentasjonar med studentar frå Høgskulen på Vestlandet sitt masterprogram
Climate Change Management. Der vil dei presentere masteroppgåva deira, og vere tilgjengelege for diskusjon, og
svare på spørsmål. Det blir også lansering av ny klimafilm av Johan Wildhagen. Meir informasjon om dette kjem.
Konferansen er gratis og vil føregå på Zoom.
Du kan melde deg på her.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med
Om konferansen: Tone Rusdal tru@vestforsk.no
Om påmelding: Ragnhild Berge Feidje Ragnhild.berge.feidje@vlfk.no
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https://www.marineboard.eu/events/emb-science-webinar-marine-citizen-science-trends-and-frontierissues

Call for abstracts for Ocean research topic
A new research topic on "The Discovery of the Unknown Planet: The
Ocean" has been launched by the open-access journal Frontiers. This
Research Topic intends to highlight the benefits of having a complete
integrated and interdisciplinary approach. To tackle this, all the main
worldwide actors will be involved, asking contributions as review
papers and the scientific and technological results reached using the new tools are both welcome. We
solicit contributions on: International and European strategy, updates to ongoing global scientific and
technological infrastructure programs, scientific and technology results, relevant discoveries, current and
future prospects.
You can find out more here. The deadline for abstracts is 16 April 2021.
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Aqua Nor 2021, 24-27 August 2021, Online and Trondheim (Norway)

Aqua Nor, the world's largest aquaculture technology exhibition, will this year be held as a hybrid event.
Registration opens in April 2021. Read more

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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