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Fra toppen!
Spennende muligheter

Denne uken var næringsminister Monica Mæland tilbake i hjembyen for å høre
rektors planer for klyngeutvikling, bl.a. på Marineholmen. En enighet mellom HI og
UiB betyr at Marineholmen blir navet i en verdensledende marin klynge. Nærhet til
HI gjennom Bjerknes-samarbeidet, EnTek-bygget og samlokalisering med resten av
HI på Marineholmen åpner spennende utviklingsmuligheter for BIO og
Marineholmen, men byr også på noen utfordringer.
En av utfordringene blir å utvikle en felles marin feltstasjonsaktivitet, formodentlig
gjennom en utvikling på Austevoll, der HI i dag har en av sine havbruksstasjoner.
Det blir trist en dag å forlate det vi har på Espegrend, men det er også en stund
siden vi begynte å innse at fremtiden ikke ligger der. Det som blir viktig, blir å legge
premissene for at en felles stasjon i enda bedre grad skal ivareta behovene til
moderne marinbiologisk forskning og undervisning.
Dessuten er det nå bevilget 12 mill NOK fra Regjeringen til å utvikle et anlegg for å
studere hvordan alger kan brukes til å produsere omega-3 fettsyrer, for å dekke det
økende behovet til oppdrettsnæringen. Anlegget skal ha moduler på Mongstad
knyttet til testanlegget for CO2-fangst, men store deler av aktiviteten skal foregå i et
samarbeid mellom Uni og BIO på Marineholmen. Spennende!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Masterseremoni
Fotograf: Kristine Lysnes

En gruppe glade og flotte
studenter på BIO på
masterseremonien 6. juni.

Contributions welcome!
Please send pictures plus a very
short description and credit
information to bio.info@bio.uib.no.
Pictures can be of researchers /
students in action, technology,
organisms, field sites …
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VIKTIG INFORMASJON
BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

16.6

Ph.d. midtveisevaluering Dario Pistone

kl. 09:15, Seminarrom K3,
Biologen

17.6

Ph.d. midtveisevaluering Tone Aspevik

kl. 09:15, Seminarrom K4,
Biologen

Thursday
19 June

FortHjort at IMR: For more details, see under the section
Kommende Møter, Seminar og Kurs

The Institute of Marine
Research, Nordnesgaten
33, Store Dypet. Time:
14.15-15.15.

Friday 20
June

Hjort Guest Lecture: For more details, see under the
section Kommende Møter, Seminar og Kurs

Nansen Center (NERSC,
Thormøhlensgate 47,
seminar room, downstairs).
Time: 11:15-12:00.

NYHETER OG GENERELL INFORMASJON
Ocean Sampling Day 2014 – bli med!; Systemvedlikehold lørdag 14. juni / System
maintenance Saturday June 14.; NB! Utvidet frist for nominering av eksperter fra Norge til
utredningsarbeid under Naturpanelet (IPBES) - andre runde; POA søker kvinner til et
Forskningsrådsprogram om kjønnsbalanse (Balanse-Bergen)
Ocean Sampling Day 2014 21. juni – verdens største sampling event
for vitenskapsfolk og allmennhet
Lørdag 21. juni er det Ocean Sampling Day. Denne dagen skal vitenskapelige
team fra hele verden og andre som har lyst, samle inn mikrober og data fra alle
verdens hav. Utbyttet fra denne dagen vil bli det største datasettet samlet inn
på en dag i marin forskning noensinne! Dataene legges åpent ut for enhver å benytte seg av. Også
sekvenserte data mm vil bli lagt ut.
Fra UiB er Lise Øvreås med sammen med studenter og teknikere,
men prosjektet inviterer også alle som interessert, til å samle inn
data i sjø (eller ferskvann) denne dagen. Her er kortversjonen av
hva vi kan gjøre, f.eks. sammen med familie eller venner:




Ta en bøtte med overflatevann
Gjør de målingene du ønsker (temperatur, næringssalter,
siktedyp…)
Registrer dataene i en egen utviklet app eller skriv dem ned

3

BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi


Last opp dataene til OSD

Nærmere informasjon og instruksjon finner du her. Det er også laget en YouTube-video som forteller
mer om OSD og hvorfor denne type marin forskning er viktig.

Selvlysende hai og parasittisk rur
Det er ikke bare vi her på BIO som synes det er
spennende det vi holder på med; nylig publiserte
National Geographic en artikkel basert på Marin
biodiversitets arbeid med parasittisk rur på den
selvlysende haien Etmopterus spinax, eller
«svarthå» som vi kaller den her i landet.
Svarthåen finnes i store forekomster i farvannet
rett utenfor Bergen, og har vist seg å være et
ypperlig objekt for forskning. Rees et al har
avdekket at den parasittiske ruren er midt i
evolusjonsprosessen og har klare trekk fra ikkeparasittiske rur.
Artikkelen i sin helhet kan du lese her

Systemvedlikehold lørdag 14. juni / System maintenance Saturday June 14.
Førstkommende lørdag, 14. juni har IT-avdelingen endringslørdag. Det gjennomføres flere
oppgraderinger av ulike IT-systemer som kan påvirke brukerne:
Trådløsnettet på universitetsområdet vil være ustabilt mellom kl 8 og 9.
En nettverksoppgradering fører til at lokalnett i området "Nygårdshøyden syd", mellom Strømgaten og
Geofysen, samt i Kalfarveien 31 vil være ute av drift i mellom kl 8 og 12
Det kan være ustabilitet og kortere brudd på for Windowsklienter (UiB PC-er) mellom kl 9 og 16.
Fellesområder for lagring vil være utilgjengelig en periode mellom kl 9 og 12.
English version
Saturday, June 14 is the IT Department change day. We are performing several ugrades which might
affect users:
The wireless network on the university campus will be unstable between 8 and 9 AM.
A network upgrade will cause loss of wired network connections in the area from Strømgaten to the
Geophysical Institute as well as in Kalfarveien 31 between 8 AM and 12 noon.
Short outages and unstabilities may occur for Windows clients (UiB PCs) between 9 AM and 4 PM.
The common file storage directories will be unavailable for some time between 9 AM and 12 noon.

NB! Utvidet frist for nominering av eksperter fra Norge til utredningsarbeid under
Naturpanelet (IPBES) - andre runde
Miljødirektoratet skriver i en e-post det er gitt utvidet frist på nominasjoner av eksperter fra Norge til en
tematisk utredning på landforringelse og restaurering, samt til forberedelse (scoping) av regionale
utredninger som samlet vil utgjøre en sentral byggestein for hovedrapporten/den globale utredningen
under Naturpanelet (ferdigstilles i 2018).
Den endelige fristen for nominasjon av eksperter har blitt utvidet til 25. juni. Nominasjoner fra norske
institusjoner sendes via on-line skjema innen torsdag 19. juni. Nasjonalt kontaktpunkt og Norges
forskningsråd vil deretter videresende de norske nominasjonene til Naturpanelets sekretariat. NB! Ved
utfylling av on-line skjemaet vennligst les veiledningen. Legg bl.a. merke til veiledning nederst i
dokumentet om hvilken informasjon som skal fylles ut under pkt B i skjemaet.
Viktige presiseringer i brev fra lederen for Naturpanelet prof. Zakri Abdul Hamid:
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1) De tre hovedformålene med scopingmøtet for de regionale utredningene (17-23 august 2014)
a. Utvikle forslag til en regional og sub-regional struktur for utredningene, basert på økologiske
vurderinger
b. Utvikle forslag til tematisk/substansielt innhold i utredningene, inkludert generiske tema relevant
for alle regioner i tillegg til mer spesifikke tema for hver region/sub-region
c. Identifisere administrative implikasjoner som følge av gjennomføring av utredningene, inkludert
mulige institusjonelle partnerskap i regionene og utnyttelse av eksisterende initiativ
2) Presisering av behovet for bred ekspertise til scopingmøtet i august, sett i lys av at møtet skal
diskutere både geografiske, tematiske og praktiske/administrative spørsmål (se over)
Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet v/Miljødirektoratet har per i dag bekreftelse om tilgjengelige
midler for reisestøtte i 2014 for norske eksperter som deltar i ekspertgrupper under Naturpanelet. Det
arbeides videre med muligheten for ytterligere støtte.
Ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt i Miljødirektoratet v/Nina Vik eller Per Backe-Hansen i
Forskningsrådet dersom dere har spørsmål om prosessen.

POA søker kvinner til et Forskningsrådsprogram om kjønnsbalanse (Balanse-Bergen)
Balanse-Bergen er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråds program Kjønnsbalanse i faglige
toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Styringsgruppen for Balanse-Bergen er ledet av
prorektor Anne Lise Fimreite. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen,
Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet og Uni Research Rokkansenteret.
Balanse-Bergen søker nå etter informanter til gruppesamtaler. Målgruppen for gruppesamtaler (som
tar ca en times tid) er kvinnelige forskere på postdoktor-, førsteamanuensis- og professornivå ved Det
humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne.Skarsbo@adm.uib.no (Anne Marit Skarsbø,
likestillingsrådgiver ved UiB).

Studie
Ph.d. midtveisevaluering Dario Pistone, Ph.d. midtveisevaluering Tone Aspevik;
Mastereksamener Morgan, Norheim, Svendsen, Hitchcock
Ph.d. midtveisevaluering Dario Pistone: A phylogenomic approach to understand the
diversification of bark beetles and associated microbes.
Darion Pistone vil presentere vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt
Veil: Bjarte Jordal, Universitetsmuseet, Lawrence Kirkendall BIO.
Evalueringspanel: Professor Gunnar Bratbak(leder), Professor Hans Tore Rapp, Associate Professor
Manuel Antonio E. Malaquias
Tid og sted: Mandag 16. juni kl. 09:15, Seminarrom K3, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Ph.d. midtveisevaluering Tone Aspevik: Development of food grade protein hydrolysates
from Atlantic salmon by-products.
Tone Aspevik vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt:
Veil: Åge Oterhals, Nofima, Nils-Kåre Birkeland BIO.
Evalueringspanel: Forsker Kristin Hamre(leder), Professor II Rune Waagbø, Professor Karin Pittman.
Tid og sted: Tirsdag 17. juni kl. 09:15, Seminarrom K4, Biologen
Alle interesserte er velkommen.
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Mastereksamen – Rachael Morgan: Using behaviour of herring (Clupea harengus L.) to
assess post-crowding stress in purse-seine fisheries
Rachael Morgan holder mandag 16. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
Fiskeribiologi og forvaltning.
Veiledere: Michael Breen, Anders Fernø. Intern sensor: Kjersti Sjøtun. Sensor: Thomas Torgersen, HI
Tid og Sted: Mandag 16. juni, kl. 13:15, Seminarrom K3, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Mastereksamen - Eirik Norheim: Mastereksamen - Distribution of mesopelagic scattering
layer (MSL) in relation to the physical environment in the Norwegian Sea.
Eirik Norheim holder tirsdag 17. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – BEØ.
Veiledere: Dag Aksnes. Intern sensor: Hans Tore Rapp. Sensor: Svein Sundby, HI
Tid og Sted: Tirsdag 17. juni, kl. 09:15, Seminarrom K1, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Mastereksamen – Maria Kristine Svendsen: Brent og ubrent plantemateriale - Undersøking
av to treskipa hus frå førromersk jernalder på prosjektet Hove-Sørbø i Sandnes
Maria Kristine Svendsen holder tirsdag 17. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i
Biologi – BEØ.
Veiledere: Kari Loe Hjelle, Lisbeth Prøsch-Danielsen, Eli Christine Soltvedt, UiS. Intern sensor: Jeppe
Kolding. Sensor: Mons Kvamme.
Tid og Sted: Tirsdag 17. juni, kl. 10:15, Seminarrom K3, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Mastereksamen - Daniel Hitchcock: Studies on the promiscuous xenobiotic receptor (PXR,
NR1I2) in zebrafish: antibody characterisation and genetic variation in zebrafish embryos
Daniel Hitchcock holder onsdag 18. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi toksikologi
Veiledere: Anders Goksøyr. Intern sensor: Henrik Glenner. Sensor: Sonnich Meier, HI
Tid og Sted: Onsdag 18. juni, kl. 10:15, Seminarrom K1, Biologen
Alle interesserte er velkommen.

Nyansatte
Vi ønsker velkommen: Consuelo Iversen

Consuelo Iversen
Vikar i ekspedisjonen
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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 Sjoukje Kuipers.

Høring - endring av miljøsikkerhetsforskriften
Høring - endring av miljøsikkerhetsforskriften – Krav til svovelinnholdi marint drivstoff og
fremskyndet innføring av krav til dobbeltskrog
Sjøfartsdirektoratet sender utkast til endring av forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet
for skip og flyttbare innretninger på høring. Denne høringen gjelder både forslag til endring i
miljøsikkerhetsforskriften som følge av endringer i EUs svoveldirektiv (1999/32/EC, som endres ved
direktiv 2012/33/EU), og endringer i miljøsikkerhetsforskriften som følge av EUs nye forordning
530/2012 om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog. Forordningen inneholder ikke nye
materielle krav, men samler de tidligere endringsforordningene i én rettsakt.
Høringsbrev og forslag endring i miljøsikkerhetsforskriften finnes her. Forslaget blir også lagt ut på
www.sjofartsdirektoratet.no. Frist for oversendelse av uttalelser til UiB er 20.06.2014.

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)

COFASP, SANORD, HELSEFORSK, Marie Curie Individual Fellowships, EEA Norway
Grants – Bulgaria, BIA, WUN, NordForsk
Reminder: COFASP 1st Transnational Call for Proposals (Upcoming deadline)
COFASP is an ERA-NET created to directly address actions envisaged within fisheries, aquaculture
and seafood. COFASP plans to announce 3 calls before 2017. Pregistration for their first call closed
15.04.2014. Applicants that successfully preregistered are reminded to submit their full proposal by
15.06.2014. Guideline for applicants may be found here. Those who did not preregister are invited to
join the next COFASP call which is already in the early stages of planning. Updated information will
available on the COFASP website.

SANORD – Application for seed funding research theme groups.
The South African-Nordic Centre (SANORD) is committed to a Funding Programme that furthers
North–South research collaborations between partners. Funding is available for Research theme
group leaders to organise seminars, conferences and other activities directly related to their NorthSouth multilateral cooperation and to build networks that have the potential to significantly contribute
to realising the objectives of the organisation. Funding may be used for travel, accommodation and
logistical expenses. Applications will be considered for funding up to ZAR 50 000.00 (NOK 28 000).
This call is open to all SANORD members to collaborate with at least 2 partners to form a partnership
(the lead university with at least 2 joint partners) within the SANORD network. SANORD encourages
all regional collaboration between North-South member institutions but is particularly interested in
applications which reflect cross disciplinary approaches and multilateral collaboration.
Applications should be emailed to mdavis@uwc.ac.za or droberts@uwc.ac.za by 30.06.2014. More
info.
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Inntil 200 mill. kroner til tverregionale helseforskningsprosjekter innen nasjonale
satsingsområder ( HELSEFORSK )
Midler for å styrke helsetjenesteforskning, og tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning innenfor
hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, kreft og nevrologiske
sykdommer inkl. demens, smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.
Søknadsfrist: 03.09.2014 Les mer

Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships ( IF )
Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to work on
research in a European context (EU Member States and Associated Countries = standard European
Fellowship, or outside Europe = Global Fellowship). The scheme supports the return and reintegration
of researchers from outside Europe who have previously worked here (Reintegration Panel). It also
develops or helps restart the careers of individual researchers after a career break (Career restart
panel). The indicative budget is EUR 240.50 million, of which EUR 29 million is allocated to Global
Fellowships.
Deadline: 11.09.2014 More info.

EEA Norway Grants – Bulgaria:
New programs on Marine and water management & Biodiversity and ecosystem services.
New calls for proposals are expected to be announced in the following two program areas and subareas:
1. Program on marine and water management: more info


More integrated management of marine and inland water resources;



Improved monitoring of marine waters;



Increased capacity for assessing and predicting environmental status in marine and inland
waters.

2. Program on Biodiversity: more info


Increased awareness of and education in biodiversity and ecosystem services, including
awareness of and education in biodiversity and climate change, and economic valuation of
ecosystems



Increased protection of native ecosystems against invasive alien species



Improved integration of biodiversity considerations in sectoral policies and legislation

Calls for proposals are expected to be announced in June with the deadline in September.

There will also be a Launching Conference and matchmaking event in Sofia, Bulgaria 25.06.1426.06.2014. Additional information may be found here and will become available on the EEA grants
and Norwegian Environmental Agency websites.

Skisse som grunnlag for søknad om støtte til innovasjonsprosjekt ( BIA )
BIA lyser ut 450-500 mill. kroner totalt over fire år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med
oppstart 2015. Brukerstyrt innovasjonsarena vil sterkt oppfordre potensielle søkere om å fremme
kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. Innsending av prosjektskisse er ikke obligatorisk
og innebærer ingen form for prekvalifisering, men er et tilbud om konkret veiledning til aktuelle søkere
i forkant av søknadsfristen, 15.10.2014. Prosjektskisser mottas for vurdering i periode 16.6.2014 til
3.9.2014 og tilbakemelding vil bli gitt snarest mulig. Les mer
BIA lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet med frist 15.10.14 ( BIA )
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BIA lyser ut inntil 450 mill. kroner totalt over fire år, avhengig av budsjettsituasjon, til nye
Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2015. Innovasjonsprosjekter i BIA varer 3-4 år.
Støtten fra BIA utgjør normalt 40 % av godkjente prosjektkostnader og er normalt på 1-4 mill. kroner pr
år. For at et prosjekt skal komme i betraktning for finansiering fra BIA, må søknaden sannsynliggjøre
at prosjektstøtte vil utløse en ekstraordinær FoU-satsing fra bedriftspartnerne i prosjektet. Det
forventes også at FoU-utfordringene i prosjektet, er slik at søker vil ha behov for samarbeid med
eksternt FoU-miljø (UoH og/eller instituttsektoren). BIA tilstreber å utvikle en portefølje av prosjekter
med stort potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge og med betydelig forskningsmessig risiko.
Søknadsfrist: 15.10.2014 Les mer

2014 WUN Research Development Fund
Worldwide Universities Network (WUN) has announced the 2014 round of the Research Development
Fund (RDF) to foster research collaborations across the WUN network. Seed grants up to £15000 are
offered to support researcher projects in the four WUN Global Challenges:
1. Climate change,
2. Public health,
3. Global higher education and Research,
4. Understanding cultures.
More information is available here and on the WUN and UiB websites.
The application form and guidelines can be found here and must be submitted by the WUN
institutional Coordinator via email to mocallaghan@wun.ac.uk by 31.10.2014.

NordForsk Preannouncement: Nordic Research Programme on Health and Welfare
NordForsk has issued a preannouncement for the “Nordic Programme on Health and Welfare” call. In
this newly established programme, approximately 120 MNOK will be shared between 3-5 large-scale
projects, running for 5 years.
The Call will be issued in June with the application deadline mid-October 2014. The preannouncement
aims to encourage Nordic researchers and research institutions to start preparing for the Call in terms
of identifying in particular Nordic partners. More info.

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

Publishing in scientific journals - MCB course September 1-3; MCB Introductory course,
September 8-9; FortHjort 19/6 14:15, Hjort Guest Lecture 20/6 11:15
Publishing in scientific journals - MCB course September 1-3
September 1-3 we offer the annual course on Publishing in peer-reviewed scientific journals.
The three days of the training take you from planning and preparing to writing and submitting a paper.
You also receive in-depth advice on how to tackle the peer-review process and deal with reviwers and
editors.
For further information, see the MCB homepage: www.uib.no/rs/mcb<http://www.uib.no/rs/mcb>
The course is open for all MCB members (and other PhD-students if we have open places, but MCB
members have priority). The course will primarily be helpful if you are in the process of preparing or
writing a paper.
When: September 1-3

9

BIO-info
Nyheter fra Institutt for biologi
Where: VilVite center, Thormølens gate 51
Deadline: August 20
Sign up: contact@mcb.uib.no
Credits: 1

MCB Introductory course, September 8-9
This year's MCB Introductory course starts with a 2-day overnight workshop at Glesvær September 89.
The workshop will be followed by site-visits at the MCB partner institutions the following 5 Mondays.
For futher information about the introductory course – please se the MCB homepage:
http://www.uib.no/en/rs/mcb
The introductory course is mandatory for anyone who wish to become members of the MCB research
school.
As a member you will have priority to MCB courses, such as the scientific publishing course. MCB
offer intensive courses on research topics, as well as workshops on soft skills - publishing, careerplanning etc., and social activities.
As a MCB member you get the opportunity to form contacts with colleagues and research
environments within a larger life-science community than your own institution.
Please forward this message to any new (started after September 2013) PhD-candidates in your
group or neighbourhood.
You do not have to be admitted to a PhD-program to apply, so any PhD-fellows starting their
fellowships early fall 2014 will be welcome to join.
Date, workshop: 8-9 September
Dates, site-visits: 15 September, 22 September, 29 September, 6 October and 13 October
Who can join: PhD-students at The Departments of Biology, Biomedicine, Informatics and
Molecular Biology and the Sars centre.
Sign up: contact@mcb.uib.no
Deadline: 31 August 2014
Credits: 2

FortHjort 19/6 14:15, Hjort Guest Lecture 20/6 11:15
We wish all welcome to two Hjort Centre seminars a week from now:
FortHjort Thursday 19 June 14:15 at IMR
Location: The Institute of Marine Research, Nordnesgaten 33, Store Dypet.
Time: 14.15-15.15.
A review of early life history dynamics of Barents Sea cod
Geir Ottersen, Bjarte Bogstad, Natalia Yaragina, Leif Chr. Stige, Frode
Vikebø and Padmini Dalpadado
Institute of Marine Research
Phenology of spring phytoplankton blooms in the Nordic seas as detected on decadal
time+series of satellite data
Anton Korosov
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
The Atlantic salmon: old questions and new problems adressed by genetics
Øystein Skaala and Kevin A. Glover
Institute of Marine Research
More info: http://www.hjortcentre.no/formidling/arrangement/fort_hjort_seminar_19.06.2014/en

Hjort Guest Lecture Friday 20 June 11:15 at Nansen Center
Location: Nansen Center (NERSC, Thormøhlensgate 47, seminar room, downstairs). Time: 11:1512:00.
Effects of photoacclimation and flexible C:N ratio of phytoplankton on primary production in
the ocean: insights from 1D and 3D modelling
Sakina-Dorothée Ayata
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More info: http://www.hjortcentre.no/formidling/arrangement/hjort_guest_lecture_20.06.2014/en
Everyone is welcome!

LEDIGE STILLINGER
Mer info finner du her. Stillinger utlyst på BIO finner du nederst til høyre på instituttets nettside . (NB!
Denne funksjonen er for tiden noe ustabil, men du kan finne stillingene på UiBs side med ledige
stillinger.)

NYE ARTIKLER
***A full listing of BIO’s ISI publications can be found on BIO’s internal web pages. Click here

Thingstad, Rees, Noever, Ommundsen, Glenner
Fodelianakis S, Pitta P, Thingstad TF, Kasapidis P, Karakassis I, Ladoukakis ED (2014) Phosphate
addition has minimal short-term effects on bacterioplankton community structure of the P-starved
Eastern Mediterranean. Aquatic Microbial Ecology 72:98-106 http://dx.doi.org/10.3354/ame01693
Rees DJ, Noever C, Høeg JT, Ommundsen A, Glenner H (2014) On the Origin of a Novel ParasiticFeeding Mode within Suspension-Feeding Barnacles. Current Biology 24: 1-6 http://dx.doi.org/

10.1016/j.cub.2014.05.030
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