Nyhetsbrev - Institutt for biovitenskap Uke 5
Hei Alle,
Endelig ser det ut til at pandemien går mot slutten, selv om smitten er høy. Det skaper noen utfordringer samtidig som vi skal være glede for at vi endelig kan komme oss ut av hjemmekontoret og at vi kan underviser våre
studenter her på campus, fysisk. Gitt smittesituasjonen har vi på BIO en lav terskel for å ha hjemmekontor, og
hold deg selvsagt hjemme uansett hvis du har symptomer. Studentene våre har nok en høy forventning om
fysisk undervisning framover, så jeg håper vi går over til fysisk undervisning i de fleste emner. Så må vi selvsagt
kontinuerlig vurdere hvordan det hele utvikler seg med smitte, sykefravær og de faktiske mulighetene vi har
for å gjennomføre fysisk undervisning.
Så litt om økonomi: Instituttet startet 2022 med et underskudd på 44,5 mill kr. Dette er ganske dramatisk, og
dekanen har nå satt med en arbeidsgruppe som skal utarbeide tiltak på bemanningssiden, undervisning, drift
og eksternfinansiering som skal bidra til at vi kommer i balanse innen 2026. Arbeidsgruppen består av Trine
Gravdal-Lie (leder av økonomiavdelingen på fakultetet), Dag Aksnes, Julie og meg selv. Styringsgruppen for denne arbeidsgruppen er Dekanen og fakultetsdirektøren. Det blir nok tøffe tiltak framover og jeg er glad for at vi
nå er i gang med en helt konkret prosess for å rette opp i økonomien. Og selv om det vil bli utfordrende er jeg
optimistisk. Arbeidsgruppen skal levere sin første rapport til styringsgruppen i midten av mars, og jeg vil informere dere om tiltakene vi da er kommet fram til. I denne prosessen blir faggruppelederne svært viktige medspillere, slik at arbeidsgruppen har et godt grunnlag for å treffe riktige tiltak.
Hovedfristen til NFR gikk ut på onsdag denne uken, og for en innsats dere har lagt ned. Vi er koordinator på 37
søknader om forskerprosjekter, inkludert 6 yngre forskertalenter (YRT). Jeg synes det er veldig bra at vi har såpass mange søknader inne på YRT. I tillegg er vi partner på 20 søknader. Til fristen den 9 februar (Kompetanse
og samarbeidsprosjekter) er vi koordinator på en søknad og partner på 4 søknader. Tusen takk for innsatsen til
alle dere som har jobbet iherdig med søknadene. Og så vil jeg rette en spesiell takk til Julie og Sjoukje og prosjektøkonomene Anna, Eirin, Heidi, Henrik og Iva for en fantastisk innsats med å bistå alle søkerne med informasjon og retningslinjer i forhold til budsjettering og annet.
Og så avslutter jeg med en strålende sak. Vigdis har vunnet Olav Thon stiftelsens pris for fremragende undervisning for 2022. Hun får prisen for sitt lederskap av bioCEED og for sin veldig sterke innsats for undervisningsutvikling og et sterkt engasjement for å involvere studenter i reel forskning. Vigdis har hatt en stor positiv påvirkning på undervisningen på BIO. Uten henne tør jeg påstå at vi ikke hadde vært så nytenkende og gode undervisningssiden som vi er i dag og jeg ser at hennes engasjement virkelig har smittet over på veldig mange
andre på BIO, noe som har resultert i at BIO er et kraftsenter innen undervisningsutvikling i Norge. Gratulerer
uendelig mye til Vigdis og alle andre som har bidratt og tusen takk for innsatsen, så langt.
God helg til dere alle.
Hilsen Ørjan

Dear all,
At last, it seems that the pandemic is coming to an end, even though the infection is high. It creates some
challenges at the same time as we should be happy that we can finally get out of the home office and that we
can teach our students here on campus, physically. Given the infection situation, we at BIO have a low
threshold for having a home office, and of course stay at home no matter if you have symptoms. Our students
still have a high expectation of physical education in the future, so I hope we move on to physical education in
most subjects. Then, of course, we must continuously assess how it all develops with infection, sick leave and
the actual opportunities we have to conduct physical education.
So a little about the financial situation: The department started in 2022 with a deficit of NOK 44.5 million. This is quite
dramatic, and the dean has now set up a working group to prepare measures on the staffing side, teaching, operations and
external funding that will help us get in balance by 2026. The working group consists of Trine Gravdal-Lie (head of the finance
department at the faculty ), Dag Aksnes, Julie and myself. The steering group for this working group is the Dean and the Faculty
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Director. There will probably be tough measures in the future and I
am glad that we are now in a very concrete process to rectify the
economy. And although it will be challenging, I am optimistic.
The working group will submit its first report to the steering
group in mid-March, and I will inform you of the measures we
have then arrived at. In this process, the professional group
leaders (faggruppelederne) become very important co-players,
so that the working group has a good basis for taking the right
measures.
The main deadline for NFR expired on Wednesday this week, and
for an effort you have put in. We are the coordinator of 37
applications for research projects, including 6 younger research
talents (YRT). I think it is very good that we have so many
applications inside YRT. In addition, we are a partner in 20
applications. Until the deadline of 9 February (Competence and
collaborative projects), we are the coordinator of one application
and a partner of 4 applications. Thank you very much for the
efforts of all of you who have worked hard on the applications.
And I would like to send a special thank you to Julie and Sjoukje
and the project economists Anna, Eirin, Heidi, Henrik and Iva for
a fantastic effort in assisting all applicants with information and
guidelines in relation to budgeting and more.

Dekan Gunn Mangeruds blogg

Hva er viktigst – at studenter gjennomfører på normert tid eller får
seg en grad?

And then I end with a brilliant case. Vigdis has won the Olav Thon
Foundation's award for outstanding teaching for 2022. She receives the
award for her leadership of bioCEED and for her very strong efforts for
teaching development and a strong commitment to involve students in
real research. Vigdis has had a great positive impact on teaching at BIO.
Without her, I dare say that we would not have been as innovative and
good teaching side as we are today and I see that her commitment has
really spread to many others at BIO, which has resulted in BIO being a
powerhouse in teaching development in Norway. Congratulations to
Vigdis and everyone else who has contributed and thank you so much for
your efforts, so far.
I wish all of you a nice weekend.
Best regards, Ørjan

Foto frå folket
Redaksjonen fekk dette biletet frå Inga Kersti Sjøtun, og vi ville
gjerne dele det med alle. Ingrid skriv:
- På ei oppslagstavla ved DNA-lab’en har det dei siste månedane
dukka opp teikningar og trykk, som viste seg var laga av David
Rees. Han er overingeniør på DNA-lab’en men kan meir enn sin
molekylærbiologi! Dette er «From the time penguins lived in Norway (true story)». Og det er det er faktisk ein sann historie.
Hjarteleg takk til både Inga og David!

Bilde: David Rees
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Informasjon fra BIO og UiB
Vigdis Vandvik får Olav Thon stiftelsens
pris for fremragende undervisning 2022
Vigdis Vandvik er
som en av tre mottakere,
tildelt
Olav
Thon stiftelsens pris
for fremragende undervisning for 2022.
Juryen
begrunner
tildelingen slik:

Kalender
Tirsdag 8. februar
MOLBIO seminar, Anna Abrahamsen: Investigation of the interaction
between Arc and PABP using HEK293
and SH-SY5Y cell lines

9:15—10
Digitalt, kontakt Sandra Ninzima for lenke

Foto: Kim E. Andreassen

Vigdis Vandvik (f. 1968) har i syv år vært leder for Senter for
fremragende utdanning – bioCEED – samtidig som hun har
undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder,
mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling
av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk
tenkning. Som emne- og kursansvarlig har hun videreutviklet
studenters mulighet for å få reelle forskningserfaringer og trening i allmenn formidling av forskning på høyt nivå.

Full list of MOLBIO seminars

Prisen er på 500.000 kroner. Vi gratulerer så mye!
Les Olav Thon sftiftelsens pressemelding om tildelingen

Nye ansikter
I’m Ieva and I have recently started as a PhD research fellow in the transdisciplinary BIOSPHERE project, with Inger Elisabeth Måren (UNESCO Chair at
UiB). I’m originally from Latvia, but I’ve lived in Norway for the past 12 years. I
took my bachelor’s and master’s at NMBU and later worked there as a teaching assistant and thesis co-supervisor. My background is in plant ecology
and my main research interests include the effects of climate change and land
-use on plant communities and ecosystem functioning.

Ieva Rozite-Arina, stipendiat,

In the course of my PhD, I will be working to identify and analyse the rate and
the direction of land-use change in the UNESCO Nordhordland Biosphere
area in the past 50 years. To uncover the effects of land-use change on biodiversity, ecosystem services and landscape multifunctionality, I will be resampling the sites from the Lindås project (1971-1976). Our goal with the project is
to gain knowledge that will aid in creating sustainable land-use practices in
Norway.

BIOSPHERE. Foto: privat
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Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2022
I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B ( midlertidig
vitenskapelig ansatte i undervisnings- eller forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2022-31.7.2023. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i
gruppe B.
Forslagsfrist: 1. mars 2022 kl 12.00
Valgperiode: mandag 4. til torsdag 7. april 2022. Det elektroniske valglokalet åpner
kl 09:00 mandag og avsluttes kl 12:00 torsdag.
Utfyllende informasjon inkludert prosedyre for å fremme forslag til medlemmer finner du her.

Announcement - Election to the University Board spring 2022
According to the Universities and Colleges Act 2005 temporary academic staff, group B, each year elect one
member and at least two substitute members to the University Board. The candidates will be elected for the
term 2022.08.01 – 2023.07.31.

Deadline for nominations: March 1, 2022 at 12:00 p.m.
Election period: Voting will begin on Monday April 4 at 09:00 a.m. and continue till Thursday April 7 at 12:00
p.m.
You can find more details including the procedure for nominating candidates on this website.

Oppsummering etter HMS-runden og spørreundersøkelsen 2021
Vi har hatt vernerunde på Marineholmen, på MBS på Espegrend og på Elvemuslingprosjektet på Austevoll i tillegg til en kartlegging med spørreundersøkelse høsten 2021. Ingen steder er det blitt avdekket alvorlige avvik.
Fra spørreundersøkelsen viser det seg at det er varierende praksis og i noen
grupper mangelfull opplæring på flere områder.
De viktigste punktene er oppsummert i vedlagte dokument.
Illustrasjon: colourbox

For øvrig får instituttet gode attester fra UiB og Mat.nat. For vårt HMS-arbeid: Tidligere i dag var det felles byggmøte for Marineholmen. Hovedverneombudet for hele UiB skrøt veldig av det gode HMS-arbeidet ved BIO, og
EIA skrøt veldig av godt samarbeid med teknikerne på BIO i forbindelse med oppgradering av vår infrastruktur.
Som instituttleder var det veldig flott å høre. Så tusen takk for innsatsen til alle dere som jobber så bra med
HMS på BIO og til alle dere som samarbeider så godt med EIA.

4

Invitasjon Bærekraftskonferansen i Bergen – Invitation SDG Conference Bergen

Til alle ansatte.
Det nærmer seg tiden for SDG Conference Bergen – den årlige nasjonale bærekraftskonferansen som UiB arrangerer for 5. gang 09.-11. februar 2022.
I år, som i fjor, blir konferansen digital. I 2021 hadde vi over 2600 deltagere fra flere enn 100 land! Som tidligere
gjentar vi suksessen Day Zero, som i år blir 9. februar. Her kan du delta på en rekke svært interessante seminarer og workshops med ulike tilnærminger til bærekraftsmålene. Har du studenter du underviser, kan mange
av arrangementene være relevante for studentene. Kanskje dagens forelesning kan være å delta aktivt på en
eller flere workshops?
Det er mer enn 30 arrangementer å velge mellom, og temaene spenner vidt. Ta en titt på arrangementslisten
ved å følge lenken: https://www.uib.no/en/sdgconference/148573/day-zero-wednesday-9-february-2022
Det at konferansen er heldigital åpner også for muligheter til å presentere ny og viktig forskning fra stipendiater og postdoktorer. Vi inviterer alle interesserte – fra hvilket som helst faglige felt – til å sende inn digitale presentasjoner av egen forskning som er relevant for konferansens tema innen 1. februar. Les mer her.
Jeg håper at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår.

Med vennlig hilsen
Rektor Margareth Hagen

To all employees.
We are approaching the fifth annual SDG Conference Bergen – hosted by UiB on the 9th to the 11th of February. Like last year, the conference will be digital and free to attend. In 2021 the conference had over 2600 participants from more than 100 countries!
We will also repeat the success of arranging Day Zero to kick off the SDG Conference Bergen on the 9 th of February.
On Day Zero, you can attend a number of very interesting seminars and workshops, all with different approaches to sustainability. If you teach students, many of the events could also be relevant to attend with your
students. Perhaps the day’s lecture could be to attend one or several workshops?
There are more than 30 events to choose from, and the topics are varied. Take a look at the programme for
Day Zero here: https://www.uib.no/en/sdgconference/148573/day-zero-wednesday-9-february-2022
This year’s fully digital conference also provides us with new opportunities to present emerging and important
research by motivated PhD candidates and postdoctoral fellows addressing the conference themes. We invite
all those interested – from any disciplinary field – to send in digital posters on your research, relevant to the
theme of the conference, before February 1st. Read more here.
I hope you will enjoy the SDG Conference Bergen.

With best regards
Rector Margareth Hagen
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UiB Ferd, Career Centre for younger researchers —social lunch for
fixed-term researchers at UiB
Dear fixed-term researchers at UiB
UiBdoc and UiB Ferd invite you to a social lunch
where we will get to know the new Career Centre at UiB and what it has to offer.

•

Time: Thursday, February 24, 11:30-13:00

•

Place: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

If you would like to participate, please register using the following link by February 17:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12119579
Program
11:30 - Introduction of UiB Ferd and UiBdoc
12:00 - Social lunch: sandwiches, fruit, cake, and coffee will be served
12:30 - Group workshop on non-academic CV writing, open discussion, and feedback exchange with the Career
Centre
UiB Ferd is a career center for early career researchers. The center will support PhD candidates, postdocs, and
other researchers at UiB in their future career options.
UiBdoc is an interest organization which works to promote the interests of all fixed-term academic employees
at UiB, i.e. PhD candidates, postdocs, research assistants and other employees with temporary research contracts. UiBdoc organizes social and professional events for this group. Read more on our webpage and follow
our Facebook page. If you would like to stay updated about future events and plans, please sign up to our
newsletter by sending an email to newsletter+subscribe@uibdoc.no

Best regards,
UiBdoc

Påmeldingen til årets kampanje er nå åpen!
Kampanjen starter først 19. april, men melder du deg på før 10. februar, er du med i trekningen av
en pulsklokke fra Polar og en hjelm fra Sweet Protection
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Utdanning
Studentforskning gir ny kunnskap om karbonlagring i naturen
Et spennende samarbeid med Klimaetaten førte til oppsiktsvekkende funn om karbonlagring i naturen i Bergen. Gjennom et nytt
forskningssamarbeid fant studenter at naturen i Bergen i gjennomsnitt lagrer mer karbon enn naturen i resten av landet.
Som en del av mappevurderingen i emnet BIO102 Organismebiologi 2 fikk biologistudentene prøve seg på ekte forskning når de
fikk i oppdrag å måle hvor mye karbon som blir lagret i ulike naturtyper i Bergen.
John-Arvid Grytnes er emneansvarlig for BIO102 og professor
ved Institutt for biovitenskap. Sammen med Siri Vatsø Haugum,
førstelektor ved samme institutt, var de initiativtakere til samarbeidet med Klimaetaten fra instituttet sin side.

Relevant kompetanse for studentene
Studentene har samlet inn data fra ca. 60 tilfeldig valgte punkter i
hele Bergen kommune. I grupper på to og to har studentene først
tatt turen ut i naturen og funnet de to punktene de fikk utdelt,
gjort målinger og beskrevet naturen, i tillegg til jordprøvetaking.
Tilbake på laben har studentene forberedt jordprøvene ved å dele
Foto: Linnea Haneberg Wilmot
de opp i mindre prøver, for så å sile og veie disse prøvene. Etterpå
ble jordprøvene satt til tørk over natten, veid, brent gjennom natten og veid for siste gang for å finne ut hvor
mye karbon som forsvant under forbrenningen og på denne måten estimere karboninnholdet i jordprøvene.
Regine Asbjørnsen og Hanne Tomasgård Olstad var to av studentene som var med på forskningsprosjektet.
Begge to syntes det var en spennende oppgave å få og at det var veldig kjekt å prøve ut teorien de hadde lært
om karbonlagring med en praktisk oppgave.
- Det var kjekt å finne data selv, se at det du har lært fungerer og kan brukes til noe, sier Olstad.
- Det føltes litt mer viktig når vi fikk et oppdrag fra Bergen kommune, at vår klasse skulle hjelpe til. Det gjorde i
hvert fall at jeg fikk mer lyst til å gjøre en god jobb.
- Dette prosjektet har hatt stor nytte for Klimaetaten i Bergen kommune. Studentene har gitt oss helt ny kunnskap om karbonlagringskapasiteten til ulike naturtyper i Bergen. Resultatet er oppsiktsvekkende: Naturen i Bergen lagrer gjennomsnittlig mer karbon enn naturen i resten av landet, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i
Klimaetaten.
Ønske om fortsatt samarbeid
Både Institutt for biovitenskap og Klimaetaten ønsker å fortsette samarbeidet om kartlegging av karbonlager i
Bergen.
De to studentene støtter også et fortsatt samarbeid som genererer flere studentprosjekt:
- De burde fortsette med praktiske oppgaver. Jeg tror du får mer engasjerte studenter når det er et mål med
arbeidet, avslutter Olstad.
Les hele saken her (Hentet fra nettsak på www.uib.no/bio av Tone Stokka)
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Forskning og utlysning
UIB IDÉ - Har du ein god idé? Søk støtte!

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til
å utvikle din idé
Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB
idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og
forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på
uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i
tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg
idé, og her kan ein søkje heile året.
Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to
develop your idea
Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and
with UiB idé students and researchers can test and develop
their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and
researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is March 15th. Read
more about the program at uib.no/ide and join the information
webinar on February 7th. Students can also register for the UiB
idé vors on February 14th. This year you can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications are
received all year.

Vitenskapskomiteen for mat
og miljø (VKM) søker nye medlemmer, og BIOloger oppfordres til å søke!

VKM er en uavhengig komité som utarbeider risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer knyttet til matproduksjon,
trygg mat, og miljø. VKMs arbeid sikrer at
norske myndigheter får et uavhengig, vitenskapelig kunnskapsgrunnlag når de
skal ta beslutninger som har betydning for
helsemessig trygg mat, matproduksjon og
for miljøet. Oppdragene spener vidt (sel
linken nedenfor), og vil nok bli enda bredere i framtida, ut fra et ‘en helse’ perspektiv.
VKM får oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. For tiden utredes mulighet
for at også Helsedirektoratet kan bli oppdragsgiver.
Fra BIO har Larry Kirkendall, Gaute Velle,
Kjersti Sjøtun, Inger Måren, Vigdis Vandvik,
med flere vært involvert. Vi har lært mye
både om systematiske analyser, tverrfaglighet og bruk av kunnskap i samfunnet.
Som medlem av komiteen deltar men på
møter og utarbeider rapporter. Man kan
selv styre hvor involvert man er i rapportene. Tidsbruken blir godtgjort.

Er du er interessert – dette er viktig arbeid!

ERC Calls 2023 - Tentative deadlines

Se mer info her

Utlysning: Akademiaavtalen
ERC StG 2023
ERC CoG 2023
ERC AdG 2023
ERcSyG 2023

25.10.2022 (!)
02.02.2023
23.05.2023
08.11.2022 (!)

Forskningssamarbeid mellom UiB og
Equinor.

Candidates who are year 7 after PhD (2016) must apply now (unless eligible for an extension)

Søknadsfrist: 25 februar 2022.
Mer info på nettsiden

Read more
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV DYREHELSEOVERVÅKNINGSFORSKRIFT OG
DYRESYKDOMSBEKJEMPELSESFORSKRIFT
Mattilsynet gjennomfører nå høring av forslag til endring av nevnte forskrifter. Dette er høring 2 av forskriftene som hovedsakelig dreier seg om utkast til nasjonale bestemmelser i forskriftene.
Høringsbrev og forskriftsutkast ligger på Mattilsynets
hjemmeside, se sort boks med høring 2:
Forslag til ny felles dyrehelseovervåkningsforskrift om
overvåkning av dyrehelse, utryddelse av dyresykdommer og vilkår for sykdomsfri status for dyresykdommer
hos landdyr og akvatiske dyr
Kommentarer skal sendes inn via samme side. Alle høringsinnspill vil offentliggjøres på denne nettsiden til
Mattilsynet.
Høringsfrist: 9. mars 2022.

Møteplass-Kina—Kunnskapssamarbeid med Kina 6. februar 2022
Lenke: https://hkdir.no/arrangement/moeteplass-kina
Vi viser til e-post med oppfordring til å holde av datoen 16. februar. Vi har nå gleden av å ønske deg velkommen til
Møteplass-Kina 16. februar kl. 09:30-12:00 på digital plattform.
Over følger påmeldingslenke og informasjon om programmet til det andre møtet under arenaen «Møteplass-Kina».
Frist for påmelding er 15. februar, siden møtet arrangeres digitalt er det ikke satt en antallbegrensning pr. institusjon.
Bakgrunn: Møteplass- Kina er initiert av Kunnskapsdepartementet og arrangeres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet i fellesskap. Det første møtet ble arrangert våren 2021. Formålet med arenaen er kunnskapsutvikling og økt bevisstgjøring gjennom gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling om praktisk-operative muligheter og utfordringer knyttet til kunnskapssamarbeid med Kina.
NB! Kunnskapsdepartementet planlegger å arrangere et nytt møte under arenaen Rundebord-Kina i løpet av våren,
mer informasjon vil komme. Den primære målgruppen for Rundebord-Kina er strategisk ledelse ved institusjonene.
Målgruppen er administrativt og vitenskapelig ansatte som jobber med tilrettelegging eller støttesystemer knyttet
til internasjonalt forsknings- og/eller utdanningssamarbeid ved norske institusjoner.
Program: Det overordnede temaet for dette møtet er norsk-kinesisk kunnskapssamarbeid i Arktis. Vi vil også denne
gangen ta opp sikkerhetspolitiske aspekter og tilgjengelige ressurser til støtte for relevante trussel- og risikovurderinger på institusjonsnivå. Formålet med møtet er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene, vi vil derfor sette av tid til dialog i grupper hvor deltakere kan drøfte relevante problemstillinger og dele
erfaringer.
Innspill: Deltakerne vil i etterkant av møtet inviteres til å komme med skriftlige innspill både til kunnskapssamarbeidet med Kina i Arktis og arbeidet med nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Innspillene
kan sendes til intpart@hkdir.no merket INNSPILL Møteplass-Kina. Frist 23. februar.

Med vennlig hilsen,
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet
9

2022 UArctic Call for Networking Activities on UArctic Research and Education

The University of the Arctic (UArctic) call is now open for applications for networking projects in Arctic research and education.
Who can apply? UArctic encourage engagement between Norwegian UArctic member institutions and other UArctic member
institutions for UArctic activities. The main applicant has to
come from a UArctic member university in Norway. A complete
and updated list of member institutions can be found on the
UArctic website. The main applicant and project lead institution
need to be a UArctic member.
Amount of funding. The funding is targeted to support new
cooperative projects on networking activities related to Arctic
research and education, across all fields of science. Projects may
be funded with a maximum total of NOK 400 000. In total NOK
2,5 million has been allocated for this call by UiT The Arctic University of Norway.
Duration of the project. Projects can have a maximum duration of two years within the timeframe September 1, 2022 to
August 31, 2024.

Exchange opportunities: Participate in north2north mobility for Staff and Faculty!

Kingdom of Denmark, Norway and Northern Canada offer mobility funding for academic and administrative staff. The
north2north mobility program aims to
meet the needs of northern people in
northern communities with high-quality
education by focusing on an Arctic dimension in course delivery and by facilitating
opportunities to study, teach and carry
out relevant research in different parts of
the North. UArctic north2north staff mobility embraces staff and faculty exchanges that can benefit northern populations
and create a sense of northern citizenship.
Read more

Application deadline: 19 April 2022. The call with guidelines and
application form can be found here. Read more
Note: All BIO applications to this call will require departmental approval. If interested in applying, please notify
sjoukje.kuipers@uib.no and Julie.stavnes@uib.no asap.

NordForsk Pre-announcement: Upcoming call on #SustainableAgriculture and #ClimateChange

Climate changes will affect agriculture and influence food and feed security in the Nordic and Baltic region in
several ways.Some can be positive, such as prolonged duration of the growing season or increased CO2 stimulating photosynthesis. Others, such as increased CO2 emission due to increase in respiration, drought, floods
or influx of new pests and diseases, will have a negative effect. In order to meet these climate effects on agriculture, and to find new and more sustainable solutions for food and feed in the Nordics and Baltics, NordForsk has established a new research programme on Sustainable Agriculture. The Programme will support and
develop research cooperation in four priority areas: Plants adapted for future Nordic and Baltic conditions, increased local and regional protein production for food and feed, plants and soil as a carbon sink and transformation towards climate-smart and profitable local and regional agriculture. The research programme has been
established in cooperation with ETAg - Estonian Research Council, the Ministry of Rural Affairs of the Republic
of Estonia, the Academy of Finland, Maa- ja metsätalousministeriö/Jord- och skogsbruksministeriet/Ministry of
Agriculture and Forestry, the Ministry of Industries and Innovation Iceland, the Research Council of Lithuania, the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, Norges forskningsråd and Formas, a Swedish Research Council for Sustainable Development.
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The call for proposals will open early 2022. www.nordforsk.org.
Read more

INTPART International Partnerships for Excellent Education, Research
and Innovation

Norwegian research organisations may apply for funding for partnerships with Brazil, Canada, India, Japan, China, Russia, South Africa, South Korea and the USA. Funding may also be sought for partnerships with Germany
and France under this call. The call will provide funding for the establishment and further development of formalized institutional cooperation on research and higher education. The projects must use the funding to
strengthen peer-reviewed projects, centres, or clusters at Norwegian institutions.
For call details please see the call text and INTPART Programme description.
See also UIB’s INTPART infopage for info and tips regarding the application process (i.e. a template Letter of
Commitment)
2022 Call:
80 MNOK
5-year projects of 10 MNOK
20% self-finacing requirement
Application deadline: 16.03.2022.
Note: NFR has defined a maximum number of proposals per institution. All BIO applications to this call will
require departmental approval. If considering an application, please send an email to knut.daasvatn@uib.no
and sjoukje.kuipers@uib.no no later than Friday, February 11th. Please include the following information:
Tittel på prosjekt
Tema for søknaden og tilknytning til kvalifiserende løpende finansiering
UiB-søker (og eventuelle UiB-partnere)
UiB-søkers institutt
Om hovedpartnerinstitusjon(er): Land, Institusjonsnavn, Institutt/fakultet/fagmiljø, og hvis mulig:
navngitt lokal prosjektleder, forskere/forskergruppe

Arrangement: Søkerveiledning for UTFORSK 2021 (diku.no)
HK-dir har nå publisert søkerveiledning til UTFORSK 2021 i korte, tematiske videoer.
Videoer for søkerveiledning
Modul 1 Panorama og UTFORSK
Modul 2 Mål
Modul 3 Vurdering av søknadene
Modul 4 Budsjett
Modul 5 Søknadsskjema i Espresso
Modul 6 Hvordan skrive en god søknad
Tid: 10. feb. 2022 14:00-15:00. Påmelding og mer info finnes her.
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Utlysning: Diku UTFORSK-midler

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nå utlyst UTFORSK programmet for 2022. Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina,
Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.
På denne nettsiden har UIB samlet informasjon om UTFORSK for søkere ved UiB.
Utlysning 2022:
• Minimum 100 millioner totalt
• 4 årige prosjekter inntil 3 000 000,• Søknadsfrist: 20 april 2022 kl. 12.00 CET/CEST

I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).
Det kan søkes støtte til prosjekter som:

•
•
•

Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet

Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
Styrker samarbeid med arbeidsliv
Ta gjerne kontakt om du planlegger å søke og ønsker videre informasjon om utlysningen.

Open Science webinars spring 2022
Openness, transparency, and knowledge exchange are core values for the University of
Bergen. Open science is important for the development of knowledge, to ensure the
integrity of research and to enhance the availability of research findings. Through increased collaboration on and reuse of data, methods and processes the research process can be made more efficient.
The University Library offers open webinars in the principles of Open Science, and you
are all welcome to participate! For more information and to sign up for the webinars, you can click on the links below:
Introduction to DMP (in Norwegian) (21.01.2022)
How to make your research data open and FAIR? (04.02.2021)
Finding & reusing research data (18.02.2022)
Making your research visible and open using ORCID (25.02.2022)
DMP workshop (11.03.2022)
How to make your research data open and FAIR? (25.03.2022)
Finding & reusing research data (22.14.2022)
Introduction to DMP (13.05.2022)
Open Access - step by step (03.06.2022)
Image by Mediamodifier from Pixabay
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NFR Funding: Support for the Establishment and Management of National and
International Networks
Under this call, funding is available for the establishment and
operation of networks between research organisations, or between research organisations and other relevant stakeholders,
for the following activities:
establishment and operation of national networks;
establishment and operation of international networks involving Norwegian coordination;

Norwegian participation in international networks;
organisation of Norwegian stakeholders’ activities targeted
towards strategically important platforms.
Application deadline: Løpende Read more

NFR Funding: Coordination
and Network Activities in Svalbard – Svalbard Strategic
Grant
Svalbard Science Forum allocates funding
for cooperation and network activities
that contribute to increased scientific
quality in Svalbard research and/or contributes to setting Svalbard research into
a pan-Arctic perspective. Funding is available for workshops, collaborative activities, initiating pilot studies and planning
of larger projects. The activities should
enhance
international
and
interdisciplinary cooperation and stimulate to
open sharing of data.
Application deadline:
Read more

NFR Webinar: Ethics in ERC projects

The ERC has a strong focus on research ethics. For some proposers, lacking attention to the ethical sides of their proposals and
projects create challenges in the grant agreement and the execution phases. This webinar will highlight research ethics treatment
in the ERC Executive Agency, as well as experiences made by an
ethics evaluator and an ERC grantee. Registration and more info

16 March 2022

NFR Utlysning: Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra
idé til marked

En felles statlig satsing har resultert i en
ny utlysning for å akselerere utviklingen av
bærekraftig fôr til husdyr og fisk. En bedrift må stå som søker på vegne av konsortiet som kan søke om midler til prosjekter med en realistisk plan for å bringe
innovative løsninger fra idé og ut i markedet.
Søknadsfrist er 16. mars. Her finnes utlysningen og mer info

Undersøkelse blant forskere om forskningsformidling
Jobber som forsker? I så fall ønsker vi i Forskningsrådet å invitere deg til en undersøkelse om forskningsformidling. NFR har
i flere år kartlagt befolkningens syn på forskning. Tilliten til norsk forskning er gjennomgående høy, slik den også er i våre
naboland. For å bedre kunne forstå forskernes formidlingsrolle og eventuelle hindringer for dialog med samfunnet, ønsker
Forskingsrådet nå å kartlegge forskeres egne erfaringer og holdninger til formidling. Hva er det som eventuelt vanskeliggjør
forskeres kunnskapsutveksling og debatt med samfunnet? Dialog og samarbeid mellom forskning og samfunnet rundt er et
aktuelt tema som også er koblet til debatten om akademisk frihet. Svarene fra undersøkelsen vil kunne gi en bedre forståelse av status for forskningsformidling i Norge og hjelpe Forskningsrådet til å utvikle råd for innretning av forskningsformidling. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar/Norsk Gallup og tar om lag 8 minutter å besvare. Undersøkelsen vil bidra til mer kunnskap om forskningsformidling i Norge. Trykk her for å starte undersøkelsen.
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The Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas
(ESSAS) program, a regional IMBER program, is excited to announce the:

PhD Fellowship in Chemistry
and Biological Science (Dulse)

2022 Annual Science Meeting
Bridging the past and present to manage the future
of northern fisheries and ecosystems
Therme sessions:
S1. Interdisciplinary collaboration across the marine sciences
and humanities: Past, present and future
S2. The past, present and future of codfish populations in the
Subarctic and Arctic
S3. Building on the past to predict the future: scenarios, models
and interdisciplinary approaches to predicting future marine
conditions and fisheries
The meeting will be held jointly with the Oceans Past Initiative
(joint session on June 22, 2022).
We are planning an in-person / hybrid meeting, as conditions
allow
Dates for ESSAS meeting: June 19-22, 2022
Location: University of Washington, Seattle, USA
Abstracts due by March 1, 2022

Dear colleague,
There is a PhD position available at University of Stavanger, see attached advertisement. Please share it in your network
to help us finding a highly motivated candidate to join the team.
The PhD Fellow will be affiliated with the
research project: “Sustainable cultivation
of Dulse” funded by NORA (Nordic Atlantic
Cooperation), an intergovernmental organisation under the regional cooperation
programme of the Nordic Council of Ministers that brings together Greenland, Iceland, Faroe Islands and coastal Norway.
The project aims to improve existing harvesting methods and establish new cultivation methods of the red seaweed species, Palmaria palmata (dulse), based on
geographical specificity of each partner
country.
Application deadline: 17.4.2022

For more information, please visit the ESSAS website!

Read the announcement

Best regards,
Daniela M. Pampanin PhD.
Professor, University of Stavanger

EU-LAC Call for co-organising
events on topics relevant to the biregional partnership between the
European Union and Latin America
and the Caribbean

Application deadline: 20.02.2022.
Read more
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Call for EMB Young Ambassadors and call for Mentors

The European Marine Board (EMB) Young Ambassador Programme has launched their 2022 call for two new
EMB Young Ambassadors. They will take up the post in April 2022 and serve a two-year term until spring 2024,
after which they will join the EMB Ambassador Alumni programme. Further information can be found below.
Alongside this call for Ambassadors, they are also opening a call for Ambassadors mentors. If you would be
willing and interested to be a mentor for one of the EMB Young Ambassadors, please contact the EMB
Secretariat to find out more.

What is the Ambassador programme?
EMB Young Ambassadors work with the EMB Secretariat to help promote the marine sciences (both natural
and social) and Ocean matters, and EMB activities in particular, to their peers. The Ambassadors gain access to
and knowledge about the European marine science-policy landscape, and EMB gains valuable insight and the
ability to reach out to new audiences in new ways. You can find out more about the programme here: https://
www.marineboard.eu/emb-young-ambassador-programme.
Ambassadors receive a 2,000 EUR stipend spread over the two years of the programme and an additional
budget of up to 3,000 EUR to cover costs linked to events, travel and communications.

Who can apply?

Any PhD student (in their first two years of PhD) or post-doc researcher (with at least two years left on current
contract). EMB Young Ambassadors can be stationed inside or outside the EU and can have a background in
any aspect related to the marine environment, including natural sciences, social sciences and humanities, interdisciplinary research, and/or science communication. It isn’t a requirement to be an EU citizen,
however they do need to have a demonstrable link with an EMB Member Organization.
For research performing organizations, this can include PhD’s and Post-Docs working at or linked to your organization. For University Consortia, this can include PhD’s and Post-Docs working at any of your consortium
member organizations, or within the coordination of the consortium. For research funders, this can include any
PhD’s or Post-Docs either working for the funder itself, or conducting a PhD or Post-Doc programme in a marine-related topic that you fund.
As most of the applications received in previous years have been from natural science researchers, the EMB
Secretariat is particularly keen to reach other fields (see above) as well.

The full call for applications, and the application form, can be found on the EMB website: https://
www.marineboard.eu/vacancies.
The deadline for applications is Sunday 27 February 2022.

15

Call for applications – FINA 2022 | Institut français de Norvège (france.no)

The European Green Deal: Relevance for Norwegian research, innovation and higher education

The NorCore office organises a digital event on Thursday 17 February 2022, 10:00 - 12:00, on the European
Green Deal, and its relevance for research, innovation and higher education. The European Green Deal impacts
all the EU actions and programmes and challenges our “silo-thinking”: We are asked to look beyond the traditional limits of subject fields, and between structures. In this seminar, we examine what the European Green
Deal means for the EU-programmes for research, innovation and higher education, and the impact for stakeholders. How is the set-up of the EU and the European funding suited for dealing with this massive crosssectoral approach, and what impact does it have on the way stakeholders work within the European programmes? Read more
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The one planet summit for the ocean
In an effort to mobilise the international community and take tangible action to mitigate such pressures on the
ocean, the President of the French Republic has decided to organise a One Planet Summit dedicated to the
ocean, scheduled to take place in Brest on 9-11 February 2022. The “One Ocean Summit” will be held in the
context of the French Presidency of the Council of the European Union, with the support of the United Nations.
The goal of the One Ocean Summit is to raise the collective level of ambition of the international community on
marine issues and to translate our shared responsibility to the oceaninto tangible commitments. Les mer

JPI Oceans Joint call for proposals: Underwater noise in the
marine Environment

Belgium, Germany, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania and Spain under the framework of JPI Oceans and
together with BANOS, BlueMed, NOAA and the UN Ocean Decade, have launched the joint call for proposals:
Underwater Noise in the Marine Environment. The call is endorsed as a contribution to the UN Decade of
Ocean Science for Sustainable Development, which means that selected projects will be endorsed as Decade
Actions. For detailed information, including procedures, criteria, co-branding and specifics of the participating
national funders, see the Call Text. Submission portal: https://noiseinthesea-submission.mur.gov.it
Deadline for proposals: 28 February 2022 Read more here and here
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EMB Science Webinar - Ocean and Human Heath

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 20201publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
HMS
BioCEED
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