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Fra toppen!
Våren kommer

En relativt rolig vinterferieuke går mot slutten. Mange har nytt fine dager på fjellet,
men det har skjedd ting på instituttet likevel. Forelesninger, labkurs, ekskursjoner
og disputaser er gjennomført, slik det skal være på et stort og aktivt institutt.
Og så er rektorvalgkampen i gang, begge ledet av Mat.nat.-kandidater. Sittende
dekan Dag Rune Olsen leder et team fra SV, Psykologi og MOF, mens sittende
viserektor Kuvet Atakan leder et team fra HF, SV og MOF. Noter datoene 4., 12. og
18. mars. Da skal rektorkandidatteamene hver for seg og sammen presentere seg
og svare på spørsmål og debattere sin politikk. Det blir en særdeles spennende
valgkamp, som forhåpentligvis vil handle om noe mer enn hvor mange personer
som støttet kandidaturet til det enkelte lag.
Ukens gladsak er at Regjeringen har snudd i gaveforsterkningssaken. Det blir igjen
innført offentlige gaveforsterkningsmidler som oppfølging av private donasjoner.
Omfanget er imidlertid fortsatt uklart.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Skikkeleg fest for
sjøfugl
Fotograf: Kjersti Sjøtun
Foto er frå Island og visser daud sild i
Kolgravafjord der masse sild dauda i vinter.
Dei estimerte det totale dødstalet til 50 000
tonn som er ein betydeleg del av Islands
kvote. Mykje var heldigvis grøvd ned eller
ete opp av sjøfugl.
You are invited to submit photos (electronically!)
for “Ukens bilde”. Please include a very short
description and credit information. Picture can be
of researchers / students in action, technology,
organisms, field sites … Please send your
pictures to bio.info@bio.uib.no
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VIKTIG INFORMASJON
Last chance to register for the BIO-All meeting at VilVite March 7 2013!
Register for the BIO-All meeting at VilVite March 7 2013! NB we need registration also for
the lunch!

In previous issues we have required registration only for the pizza and mingling event. However, we
now ask people participating on the 9- 16 event to register also so that we can have an idea about
how many lunches we are going to order. Deadline March 4 at 11.00!
You can register here NB cross or only lunch or both lunch and pizza
Join the competition for the best project application! The winners will receive a prize of 10.000 NOK!
You can download the rules for the competition here
Anne, Amy, Arne, Frede, Lawrence.
Template for group presentation

Tentative program

From UiB’s IT Department
IT systems unavailable Saturday, March 2.
The first weekend of the month is the IT Deaprtment's scheduled change weekend. This Saturday
(March 2.) many of our computers and systems will undergo updates and maintenance. Most services
will therefore be unavailable to the users beweeen 8 AM and about 4 PM.
ALSO Because of the By-banen development part-3 in Bergen, BKK must make a temporary change
of fiber cables in the area Flesland -Lønningen. This would lead to a break in the communication line
to Espegrend.
Work start: 05.03.13 22.00
Work end: 06.03.13 06.00

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Knowledge platforms, Long-term plan for research policy, National Science Week 2013

Fra NFR / From NRC
National Science Week 2013 dives into oceans and water
Norway’s National Science Week 2013, to be held 18–29 September, will present a wide variety of
water-related activities and subjects to the general public. Marine resources, climate change, marine
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and maritime technology, and the quality of drinking water are just some of the topics to be
highlighted. Read more
Continued focus on marine and environmental research
In 2016 the Research Council of Norway’s programmes Oceans and Coastal Areas (HAVKYST),
Aquaculture – An Industry in Growth (HAVBRUK) and Environmental Research Towards 2015
(MILJO2015) will all be concluded. The process of planning their successors is now being launched.
Read more
The Research Council seeks a long-term plan for research policy
“There is a great need to take a longer-term perspective in research policy. It would be highly
beneficial to use a model that incorporates four-year budget propositions,” says Arvid Hallén, Director
General of the Research Council of Norway. Read more
Knowledge platforms for the future
Leading research groups in Norway are collaborating on five knowledge platforms to solve the
greatest challenges to further development of the aquaculture industry. Read more

Newsletters
CICERO Klimanytt

BONUS Bulletin

MarineBiotech: ERA-NET Preparatory Action in Marine Biotechnology

Høringssaker
BIO mottar fra tid til annen saker til høring. Vi vil legge ut disse gjennom BIO-INFO. Hvis du ser saker
her du ønsker å uttale deg om som vitenskapelig ansatt på BIO, ta kontakt med forskningskoordinator
Anne Fjellbirkeland.

NYE UTLYSNINGER
Mer info om utlysninger inkl. løpende, dvs. uten frister finner du her
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

KOMMENDE MØTER OG SEMINAR
Mer info om kurs, møter, seminar og arrangement etc finner du her.

NTVA, Bioteknologinemda, Egget debattmøte, North Atlantic Seafood Conference + side
event, Kunnskap i front, Morgendagens etterlatenskaper, Sett Sjøbein konferansen,
GEOHAB, Dannelse på norsk, informasjonsmøte om internasjonalisering, Fisk for
matsikkerhet og utvikling
Sars & MBI Seminars - Friday seminar
Jan Baumbach, Head of the Computational Biology group, Department of Mathematics and Computer
Science, SDU
“Biomedical key pathway mining - Combining networks and OMICS data”
March 1st, 1.30PM at the MBI seminar room (“N-terminalen”), 5th floor, Bioblokken,
Høyteknologisenteret

Dannelse på norsk - fra ord til handling
påmeldingfrist 8. mars
Konferansen handler blant annet om norske
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dannelsesverdier og profesjons-/yrkesrelevans av dannelse i utdanning. Den er bredt orientert, men er
særlig relevant for dem som utdanner lærere, helse- og sosialfagligfaglig personell, økonomer og
teknologer, og for avtakere av kandidater. Målgruppen er ansatte på alle nivåer i UH-sektoren og
relevante organisasjoner og samfunnsinstanser. Les mer.

Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms (GEOHAB)
Final meeting: Open Science Meeting: Unesco, Paris, France 2426 April 2013
This meeting has special relevance not only for the GEOHAB
programme, but also for the entire international scientific
community of researchers and managers engaged in the advance in harmful algal bloom research and
mitigation of impacts.
This OSM has two objectives. The first is to review the scientific advances accomplished under
GEOHAB since its inception. The second is to identify a near-future roadmap of GEOHAB-like
activities to be pursued beyond 2013. Learn more.

Sett Sjøbein – konferansen 2013
17. og 18. april (lunsj til lunsj) går den årlige Sett Sjøbein-konferansen
av stabelen på Rica Hell hotell i Trondheim. Dette er en viktig
møteplass for alle som er engasjert i rekruttering og
kompetanseutvikling i sjømatnæringen. - Du er herved invitert! Les
mer.

"Morgendagens etterlatenskaper"
seminar 9. Mars
I forbindelse med vår nåværende utstilling Plastic Reef av
Maarten Vanden Eynde (11. januar – 10. mars), ønsker
Hordaland kunstsenter velkommen til seminaret
Morgendagens etterlatenskaper med Maarten Vanden
Eynde (artist), Kevin Thomas (Norwegian Institute for
Water Research), Chris Carroll (Seas at Risk) og Marcus Eriksen (5 Gyres Institute) Les mer

Kunnskap i front
Unios konferanse for høyere utdanning og forskning 20.–21. mars
Hovedtema: Styring og ledelse av kunnskapsorganisasjoner og kunnskapsarbeidere. Utfordringer
og dilemmaer ved bruk av mål- og resultatstyring i høyere utdanning spesielt og i offentlig sektor
generelt. Les mer.

North Atlantic Seafood Conference
NASF is experiencing very strong interest from seafood executives.
Delegate registrations are well above last year's level. So far close to
500 delegates from 42 forty nations have registered to attend. Of these
10 are Africa coastal nations and 7 in Asia - confirming NASF`s global
reach. Read more.
th

FAO and IMR organize EAF NANSEN side-event at NASF on March 5
FAO an d IMR will organize a new NASF side event to take place at the conference hotel Tuesday
March 5th. The Nansen program started as the Norwegian fisheries program to support newly
independent States and is associated with the ideals of Fridtjof Nansen the Norwegian marine
scientist, explorer and statesman which include supporting the poor and disadvantaged and promoting
international cooperation
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There have been two research vessels in the programme both named Dr Fridtjof Nansen and
operated by the Centre for Development Cooperation in Fisheries of the Institute of Marine Research
of Norway. The vessel has become a symbol for the sustainable development of fisheries in
developing countries, particularly in Africa. Learn more. Register

Akademia anno 2020 - unge forskere retter blikket framover - debattmøte i Aud. 2,
Dragefjellet
8. mars kl. 10.00 med, bl.a. Sigrunn Eliassen, biolog, UiB
Morgendagens universitet skal formes av dagens unge og talentfulle forskere. Det matematisknaturvitenskapelige fakultet har utfordret fem av disse, fra et bredt spekter av fagområder og med
lovende forskningskarrierer foran seg, til å rette blikket framover og peke på hva de mener er sentrale
utfordringer og ønsket retning for de norske universitetene. Les mer.

Hva kan genene røpe?
Morgenbladet og Bioteknologinemda inviterer til
samtale om identitet, genetikk og forskning i
DNA-samfunnet. Innledninger ved Lone Frank, Ellen Blinkenberg og Camilla Stoltenberg. Møtet er
gratis og åpent for alle.
Tid: Torsdag 14. mars kl. 18-20
Sted: Litteraturhuset i Bergen
Den danske vitenskapsjournalisten Lone Frank fikk genomet sitt sekvensert og skrev en bestselgende
bok om det. Overlege Ellen Blinkenberg har skrevet bok om hvorfor hun ikke vil få sitt genom
sekvensert. Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er sentral i utviklingen av de norske
biobankene. Hva kan genene fortelle, hvor mye vil vi vite og hva skal kunnskapen brukes til?

Invitasjon til NTVA-møte i Bergen om Klimamodellering og klimaframskrivninger
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til møte i Bergen
Tirsdag 12. mars 2013 kl. 19:00
Sted: Nansensenteret på Marineholmen
Tema: Klimamodellering og klimaframskrivninger
Foredrag av: Helge Drange, professor, Bjerknessenteret,
UiB
Nærmere informasjon om foredraget på vår hjemmeside.

Fisk for matsikkerhet og utvikling
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
13 – 14 mai 2013
Fiskerifaglig Forum ønsker å sette fokus på fremtidig
bistand innen fiskeri - og akvakultursektoren og Norge som global aktør, og inviterer til et seminar. Les
mer.

Åpent informasjonsmøte om Forskningsrådets strategi for internasjonalisering.
Hvordan påvirker Det europeiske forskningsområdet nasjonal forskning og hva er status for
Horizon2020? Seminaret er åpent for alle interesserte.
Mandag 4. mars kl. 9:30- 10:15 i Auditorium 3, Realfagsbygget
Velkommen!

LEDIGE STILLINGER
Mer info finner du her. Stillinger utlyst på BIO finner du nederst til høyre på instituttets nettside .
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