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Hei dere, 

Et nytt utfordrende semester er i gang, men jeg ser et lys i enden av tunellen. Det går mot vår og coronatiltakene vil 

gradvis lettes, og jeg tror at vi etter påske er ganske godt tilbake til noe som ligner normal. Inntil da må vi gjøre så 

godt vi kan for å gi studentene en så god undervisning som mulig. I tillegg er det ikke lenge til søknadsfristen i NFR. 

Jeg vet det har vært stor frustrasjon med at tilbakemeldinger på søknader har kommet altfor seint. Jeg håper allikevel 

dere har mulighet til å revidere gamle søknader eller jobbe fram helt nye. Jeg håper også at dere som jobber med 

søknader kan få konkrete innspill fra dem som fikk tilslag like for jul. Mange av dere var helt i grenseland med å få 

tilslag før jul, og det er ofte bare noen få endringer som skal til før man trenger igjennom nåløyet. 

Studieseksjonen jobber svært aktivt disse dager med opptak til våre emner. På grunn av corona og fravær av 

utveksling er det spesielt mange studenter som har søkt opptak og mange av våre emner har lange ventelister. Jeg 

håper puslespillet går ganske bra opp for de fleste. 

Det er framdeles corona-tilstander på BIO. Undervisningen er digital bortsett fra lab og felt, og mange av oss er på 

hjemmekontor. I takt med at vaksineringen spres utover tror jeg vi i økende grad vil komme tilbake til normale 

tilstander. Men det er framdeles særs viktig at vi gjør det vi kan, både privat og på jobb, for å holde smittespredningen 

nede. Jeg opplever at vi er veldig gode på dette her på BIO, og jeg vil takke alle som passer på seg selv og andre, slik 

at vi unngår et lokalt utbrudd her på BIO. Samtidig håper jeg jo at flere av oss kan komme ut av hjemmekontoret og 

inn på BIO. Vi trenger det nå. Derfor gjentar jeg det jeg har sagt tidligere. Kom gjerne på BIO (forutsagt selvsagt at 

du ikke har symptomer og kan unngå offentlig transport i rush-tiden) hvis du trenger det. Og når du er her er det 

selvsagt viktig at du følger våre smitteverntiltak. Hvis vi opplever at det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand er 

vi åpen på det og sier ifra. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg. Ta vare på hverandre og dere selv. 

Ø 

 

Another challenging semester is underway, but I see a light at the end of the tunnel. We are approaching spring and 

the corona measures will gradually be eased, and I think that after Easter we may be quite nearly back to something 

similar to normal. Until then, we must do the best we can to give students the best teaching possible. In addition, it 

is not long until the the Norwegian Research Council’s upcoming main call deadline. I know there has been great 

frustration that feedback on last year’s applications has come too late. I still hope you can manage to revise old 

applications - or work on brand new ones. I also hope that those of you who work with applications can get concrete 

input from those who were awarded just before Christmas. Many of you were completely on the verge of getting a 

grant before Christmas, and it is often only a few changes that are needed to get you through the eye of the needle. 

 

The study section is working very actively these days with admission to our courses. Due to the corona and the 

absence of exchange opportunities, there are especially many students who have applied for admission and many 

of our courses have long waiting lists. I hope the puzzle works out pretty well for most of you. 

 

We are still in corona conditions. The teaching is at present digital except for the labs and field work, and many of us 

are in the home office. As the vaccination starts to spread, I think we will increasingly return to normal conditions. 
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But it is still very important that we do what we can, both privately and at work, to keep the spread of infection 

down. I feel that we are very good at this here at BIO, and I want to thank everyone who takes care of themselves 

and others, so that we avoid a local outbreak here at BIO. At the same time, I hope that more of us can get out of 

the home office and into the BIO. We need it now. Therefore, I repeat what I have said before. Feel free to come to 

BIO (assuming of course that you have no symptoms and can avoid public transport during rush hour) if you need it. 

And when you are here, it is of course important that you follow our infection control measures. If we experience 

that it is difficult to keep a sufficient distance, we should be open about it, and let each other know. 

 

I wish you all a nice weekend.  Take care of each other and of yourselves. 

 

Ø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan Helge Dahles blogg: Selv når temaene er kontroversielle skal 

vi bidra til samfunnsdebatten på en saklig måte 

Denne uken overtar Joe Biden som president i USA. For oss som er glad i 
USA, har bodd der, og har et nært forhold til mange amerikanske 
akademikere, har tiden med Trump i presidentstolen vært en 
sammenhengende nedtur. Jeg husker fortsatt hvor forferdelig det føltes å 
våkne opp morgenen for litt over fire år siden og måtte innse at Trump hadde 
vunnet presidentvalget. 

Les hele blogginlegget 

http://matnat.w.uib.no/arkiv/1306
http://matnat.w.uib.no/arkiv/1306
http://matnat.w.uib.no/arkiv/1306
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Invitasjon til å komme med forslag til eksterne kandidater til 
fakultetsstyret 2021/25 
Fakultetsstyret vedtok i sitt møte 16.desember 2020 å sette i gang prosessen for nominering av kandidater til vervene 

som ekstern styreleder for fakultetet og to eksterne vararepresentanter. Representantene vil bli endelig nominert 

av universitetsstyret, etter forslag fra sittende fakultetsstyre. Styret har vedtatt at nåværende nestleder Jo Døhl vil 

bli nominert for ny periode.  Se oversendelsesbrev og saksforelegg her. 

Fakultetsstyret har oppnevnt en søkekomite, og på vegne av dem oppfordres dere herved til å komme med forslag 

til gode kandidater.  

Det vil være ønskelig at de foreslåtte kandidatene har god forståelse for sektoren vår og det forsknings- og 

utdanningspolitiske landskapet. Kandidatene må ha erfaring fra næringsliv og/eller forvaltning. Det vil være en fordel 

at de har tidligere styreerfaring, og er en forutsetning at de behersker skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. 

Men aller viktigst vil det være at det er kandidater med evne og vilje til å engasjere seg for videre utvikling av MN-

fakultetet. 

Forslagslisten bør inneholde en kort begrunnelse for den enkelte kandidat, samt en kortfattet CV for kandidaten. 

Institutt for biovitenskap sender samlet forslagsliste til fakultetet. Frist for å komme med forslag til BIO er 22. 

februar. 

Forslag kan sendes til Instituttleder Ørjan Totland. 

 

 

  

http://vedlegg.uib.no/?id=ad4bddd65406ca9556ae4c5b58b0660c
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Utdanning  
 

28. January: “Engaging students during remote instruction” – 
online workshop for all BIO teachers  
 

We will be sharing tips and tricks for online remote teaching and discuss challenges and opportunities. 

All teachers at BIO are welcome! 

Time and date: Thursday January 28th, 10:15-12:00 

The workshop will take place in Zoom, contact Kristin.holtermann@uib.no for more information and link to zoom. 

 

 

 

 

Sigrunn Eliassen får Olav Thon stiftelsens nasjonale pris for 
fremragende undervisning 

Sigrunn Eliassen er en av tre mottakere av Ola Thon stiftelsens 

nasjonale pris for fremragende undervisning.  I tillegg til heder og ære 

mottar prisvinnerne også 500.000 kr hver. Vi gratulerer så mye! 

Stiftelsens fagråd, ledet av rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, 

skriver i sin begrunnelse: «Forskningen hennes omkring evolusjon av 

samarbeid har blitt omtalt som banebrytende over to sider i Nature (...) 

Hun er en leder som har stått på for felleskapet og for å forbedre 

kvaliteten i undervisningen som andre gir – ikke minst våren 2020 ved 

nedstenging av campus hvor hun tok initiativ til og ledet en serie 

nettmøter for hele undervisningsstaben på instituttet». 

Kilde: Khronos 

Foto: UiB 

mailto:Kristin.holtermann@uib.no
https://khrono.no/milliondryss-fra-thon-til-fremragende-undervisere/546107
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Forskning/utlysning  
 

Cristin – frist for å registrere eigne publikasjonar 31. januar 
 
Vi minnar om frist for å sjekke at eigne vitskaplege publikasjonar er registrerte i 
Cristin 31. januar.   
 

Prosjektnummer skal vere påført vitskaplege publikasjonar som er finansiert av Forskingsrådet, EU (eller andre 

finansiørar som krev open tilgang) og fulltekst-utgåve av artikkelen skal vere lasta opp: 
 

• Publikasjoner som er publisert i Open access tidsskrifter kan lastes opp direkte frå tidsskriftets nettstad. 

• Publikasjonar skal bare lastes opp en gang, dvs hvis artikkelen allereie er lastet opp trenger du ikkje gjøre det 
på ny. 

• For artikler som ikkje er publisert i Open access tidsskrift, skal «Forfatters aksepterte versjon» lastes opp. 
Dei forfattarane det gjeld vil få beskjed om dette. 

 
Kontakt Nina Hølland som er instituttets superbrukar i Cristin om du har spørsmål 

 
Nærare informasjon om registreringa finn du her: https://www.cristin.no/forskersider/ 

 

 

 

Peder Sather midler for 2020-2021 

 
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 8. april 2021. 
 

mailto:nina.holland@uib.no
https://www.cristin.no/forskersider/
https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/
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JPI for antimicrobial resistance (JPIAMR) Research Call: One Health 
interventions to prevent or reduce the development and transmission of 
AMR 
JPIAMR is launching an international call for projects under the umbrella of the JPIAMR and within the framework of 
the ERA-NET JPIAMR-ACTION. The call, with financial support from the European Commission, includes 30 funding 
organisations from 21 JPIAMR member countries. The total estimated call budget is 24.9 million Euro. 
 
The call has a two-step procedure: 

• 14 January 2021 – Call opens 

• 16 March 2021 - Deadline pre-proposals 
• 12 July 2021 – Deadline full proposals  

 

A live webinar for applicants will be held on the 

28th of January 2021 at 15.00 presenting the call 

and the partner search tool. The webinar will also 

be sent live on Facebook, 

www.facebook.com/jpiamr, and will be recorded 

and published on the JPIAMR YouTube channel 

after the event.  Read more about the call here.  

 
 
EØS-midlane: Meir enn 400 MNOK til europeisk utdanningssamarbeid 
Gjennom EØS-midlane kan ein enkelt bygge internasjonale nettverk med land Norge tradisjonelt har lite 
utdanningssamarbeid med.  

Dei aktive og kommande utlysingane finansierer mobilitet og institusjonelt samarbeid mellom norske partnarar og 
partnarar frå Romania, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Slovenia og Kroatia. 

Utlysingane er opne for alle fagområde, men i enkelte av dei er det gjort tematiske prioriteringar. Eksempel på desse 
er inkluderande undervisning, barnevernsutdanning, demokrati og inkludering av minoritetar, utdanningsleiing, 
velferdsteknologi, grøn industri, og styrking av undervisning i STEM-fag. 

Les meir om ordninga og dei aktuelle utlysingane på diku.no 

 

 

NFR Midler til Nasjonale forskerskoler for arbeidslivsrelevans 
Årets utlysning til nasjonale forskerskoler har søknadsfrist 15.09.2021. NFR ønsker å støtte prosjekter som styrker 
doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans for arbeidslivet, og oppfordrer søkere til å utvikle og bruke nye 
metoder og tilnærminger for å få til dette. Les utlysning her 
Søkerwebinaret om utlysningen er lagt ut på informasjonssiden om forskerskoler. 
 
  

https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/interventions-and-transmission-call-2021/
https://diku.no/aktuelt/store-eoes-midlar-til-europeisk-utdanningssamarbeid
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskerskoler/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/sokerseminar-for-nasjonale-forskerskoler/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/forskerskoler/
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Beating cancer by 2030: mission impossible?  

 
Cooperation in Science and Technology (COST) will offer a webinar on "Beating cancer by 2030" - mission impossible 
on Jan 28th, 2021. Form more information, see https://www.cost.eu/events/beating-cancer-by-2030-mission-
impossible/ 
 
 
 
 
 

Fish, Fisheries and Ecosystems in the Anthropocene 
5-8 July 2021, Online  
The 2021 Annual Symposium of the Fisheries Society of the British Isles 
focuses on the functional role of fish and fisheries in aquatic 
ecosystems, at a time when the impact of man has never been so 
extensive. Topics range from the fundamental to the applied, from a 
small to a large scale, from the past to the future, provided that fish 
and fisheries take a prime role. The symposium will be organized 
virtually in view of the COVID-19 pandemic.  
You can find out more and register here. The deadline for abstract 
submissions is 01.02.2021.  
 
 
 
 
 

Skrantesyke – webinar om sykdom og spredningsrisiko 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterer til webinar 26. januar 2021 for å presentere oppdatert 
kunnskap om skrantesyke. 

I kjølvannet av at det ble påvist skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020, fikk VKM i oppdrag å 
oppdatere kunnskap om sykdommen og om risikofaktorer for at den kan spres videre. Resultatet av arbeidet blir 
presentert på webinaret, der VKM overleverer rapporten til Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

Tidspunkt: 26. januar kl. 12.30 – 14. Følg med på vkm.no og på Facebook for mer informasjon. 

 

 
 
 
 

https://www.cost.eu/events/beating-cancer-by-2030-mission-impossible/
https://www.cost.eu/events/beating-cancer-by-2030-mission-impossible/
https://www.cost.eu/events/beating-cancer-by-2030-mission-impossible/
https://www.fsbi.org.uk/symposium-2021-ku-leuven/
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Bli med på digital fireårsmarkering for funnet av Plasthvalen. 

28. januar er det fire år siden en syk hval strandet ved Sotra utenfor Bergen. Da forskere ved UiB åpnet magen til 
hvalen, fant de mer enn 30 plastposer, samt flere plastsekker og plastflak. 

Den digitale fireårsmarkeringen etter funnet av Plasthvalen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, 
Universitetsmuseet og «The Plastic Whale Heritage Alliance». 

Markeringen vil bli strømmet, 28. januar klokken 14.00-14:30. Lenke til arrangementet vil komme her. 

 

 

Vacancy, Researcher II - fish health and welfare - IFB research 

group, NORCE 

The Integrative Fish Biology group is looking for a Researcher 

II to reinforce our strategic development on integrating 

biology and technology for sustainable aquaculture solutions. 

You will be integrated in a forward-looking and dynamic fish 

biology research team, working closely with technology 

developers on research and innovation of high value for the 

aquaculture industry. 

Read the advertisement 

https://www.uib.no/aktuelt/141984/marine-pollution-and-plastic-whale
https://www.uib.no/aktuelt/141984/marine-pollution-and-plastic-whale
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=203831529
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Vacancies on Marine Institute Board, Ireland 
The Minister for Agriculture, Food and the Marine invites applications from suitably qualified candidates to fill four 
vacancies on the board of the Marine Institute, Ireland, an EMB member. Candidates must have demonstrable 
experience relevant to the work of the Institute in one or more of the following areas: (i) Seafood/Sea Fisheries 
Sector, (ii) Climate Impacts and Mitigation, (iii) Ocean Energy and/or Marine Technology, (iv) Marine Research and 
Development. You can find out more and apply online. 

 

 

 

Sustainability Team – Hint of the month   
 

How does your New Years resolution change your carbon foot print?  

  

Ever thought about a nice side effect your New Years resolution could have? A 

change in diet, common for so many people after the delicious Christmas 

cornucopia, can have tremendous effect on your carbon footprint. And don’t be 

fooled, even small changes can have huge impacts over the years. Not only on your 

personal well-being, but also on your carbon footprint. Example? Just by reducing 

your calorie intake to normal, you can already reduce greenhouse gas emissions, 

since obesity may be the cause of 1.6% (~700 Mt) of the global emissions (Magkos 

et al., 2020). Or shifting just one day per week’s calories from red meat and dairy 

to chicken/fish/eggs or a vegetable-based diet reduces greenhouse gas emissions 

equivalent to 760 miles/yr (1230 km/yr) or 1160 miles/yr (1860 km/yr) driven in a 

gas fueld car, respectively (Weber and Matthews, 2008).  

  

Find out how you have changed or could change:  

 https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714  

  

Interested in joining the Sustainability Team? Write an email to stefan.thiele@uib.no. The next Zoom meeting is on 

February 11th 16:00-17:00.    

 

References: 

Magkos, F., Tetens, I., Bügel, S.G., Felby, C., Schacht, S.R., Hill, J.O., et al. (2020) The Environmental Foodprint of 

Obesity. Obesity 28: 73–79. 

Weber, C.L. and Matthews, H.S. (2008) Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United 

States. Environ Sci Technol 42: 3508–3513. 

 

  

http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/128420.htm
https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714
mailto:stefan.thiele@uib.no
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BIO-kalender 

Tirsdag 26. januar  
Seminar i molekylærbiologi, Espen Bariås: tba 
09:15–10:00 

Zoom: kontakt Sandra Ninzima for link 

 

 

Torsdag 28. januar 

Engaging students during remote instruction – online workshop for alle BIO lærere 

10:15–12:00 

Zoom, kontakt Kristin.holtermann@uib.no for informasjon og link 

 

 

Fredag 29. januar  

Digital frokost: Engineering aspects of mucus and the effects of bacteria  

08:30–09:30 

Zoom: register to join the meeting 

Påmeldingsfrist: 28.01.2021, kl. 22:00 

  

mailto:Sandra.Ninzima@uib.no
Kristin.holtermann@uib.no
https://w3.uib.no/nb/ii/141947/engineering-aspects-mucus-and-effects-bacteria
https://nettskjema.no/a/177608
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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 

 

 

https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq
http://www.uib.no/bio/kalender
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2019&ar-til=2019&rapportkandidater=1&sted=184126000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/en/international/128545/international-staff
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/94487/h%C3%B8ringer
http://www.uib.no/hms-portalen
http://bioceed.b.uib.no/

