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Fra toppen!
NØF, DIB og BMB
Norsk økologisk forening (NØF) arrangerer møte i Bergen i disse dager. 128
påmeldte fra sju land, og fra en rekke ulike institusjoner, diskuterer økologi i hav og
på land, i nord og i sør, i to dager til ende. Blant våre egne er Sigrunn Eliassen og
Frede Thingstad er keynote speakers, og Vigdis Vandvik, Amy Eycott og en
rekke masterstudenter har stått bak arrangementet. Mer inne i bladet. Godt jobbet!
Denne uken hadde vi også besøk av Rhiannon Lewis, programkoordinator fra Department of
Integrative Biology ved University of California at Berkeley. Integrative Biology vil gjerne ha
utvekslingsstudenter fra BIO, og vi vil gjerne sende våre studenter dit! Dette blir en spennende
mulighet for biologistudentene, spesielt for de som planlegger en utenlandstur i tredje året på
bachelor, men også for masterstudenter. Mer info om dette vil komme etter hvert.
Bergen Marine Biobank, som driftes av BIO og Uni Research sammen, hadde besøk fra Marbank i
Tromsø i forbindelse med midtveisevaluering. Mye spennende er på plass, men viktige ting gjenstår.
Den nye bioprospekteringsforskriften, som har vært i arbeid siden 2012, vil legge mange føringer for
hvordan disse samlingene skal håndteres. Forhåpentligvis er den klar fra departementet snart. Takk til
Siv Prestegård, Bjørn Olav Kjesbu og Hans Kleivdal for et fint opplegg.
Hilsen Anders

Ukens bilde

Fritillaria collina
Fotograf: Hilary & John Birks

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 …

VIKTIG INFORMASJON / HMS
HMS-forslagskasse - BIOs HMS-sider - UiBs HMS-portal - Treningstilbud - Avviksmelding

Kurs i førstehjelp 14. april eller 15. april 2015
. Undersøkelse og behandling av livstruende
syke
. Håndtering av bevisstløse
. Hjerte og lungeredning voksen/barn
. Varsle 113
. Hjertesykdom
. Hjerneslag
. Undersøkelse av skadet
. Brannskader
. Brudd
. Sår og blødninger
. Trafikkulykke - førstemann på skadested

Tid: Kl. 0900 - kl. 1300
Lunsj: Kl. 1130 - Kantinen, 4. et.
Sted: Kurslokalet, Christiesgt. 18, 3. rom 3.43/3.44
Antall: Max. 20 deltakere pr. kurs
Kursleverandør: Hardanger førstehjelpsundervisning
Kontaktperson POA: Heidi Fretheim, 55583284
Påmelding.

BIO-arrangement kommende uke
Dato

Handlinger, navn

Tid og sted

17. mars

Seminar: Evaluering og kvalitetsutvikling

Kl. 14.15 – 16.30, K1+K2

17. mars

Disputas Cecilie Smith Svanevik

Kl. 10.15, Sildetønnen, NIFES,
Nordnesboder 4

19. – 20. mars Seminar: At the frontiers of palaeoecology A seminar in honour of John Birks and his
academic life.

Dag 1: kl. 09.00, Dragefjellet, aud 2
Dag 2: kl. 09.00, Studentsenteret,
Egget

PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider

Service Centre for International Mobility

Fotografering til personsidene 23. mars
Over halvparten av oss BIO-ansatte har ikke bilde på personsiden vår på nett. Dette må vi gjøre noe
med! Når vi tenker på at ca. 90 % av alle søk som gjøres på UiBs nettsider gjelder enkeltpersoner, bør
det være en god investering for hver enkelt å jobbe opp en god personside – bl.a. ved å ha med bilde.

Vi inviterer dere som ser slik ut
på personsiden, til fotografering mandag 23. mars kl. 09.00 –
14.00 i Styrehuset. Vi rigger opp speil og litt «sminkesaker», et godt kamera, lys og bakgrunn, og en
PC til bruk for publisering av bildet til din personside. Alle som møter opp og tar bilde vil få med seg en
nystekt vaffel som takk for innsatsen!
Kom igjen da dere – sett av 10 minutter den 23. mars – snart skal det skinne av BIOs ansattkatalog!

Kantineundersøkelse
GC Rieber Eiendom er nå ute med sin årlige Kantineundersøkelse der de ønsker å innhente
informasjon om tilbudet i sine kantiner. De vil presentere resultatene til sine kantiner, slik at de får en
mulighet til å følge opp. Så her har alle en mulighet til å påvirke! De håper vi tar oss tid til å svare. De
trekker ut en heldig vinner som får et gavekort på kr. 400,- hos Colonialen i Kranen. Undersøkelsen
har 8 spørsmål og vil ta ca. 2 minutter å besvare. Vennligst følg denne lenken
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Velferdstilbud fra UiB

UiBs velferdstilbud

Skikort, Eikedalen skisenter
Vi har flere ski kort til salgs i Eikdedalen skisenter.
- Voksen 16 år+: Dagskort kr. 270,- (ordinær pris kr. 330,-) maks 2 kort
- Barn 7-15 år: Dagskort kr. 210,- (ordinær pris kr. 270,-) maks 4 kort
Send forespørsel til post@poa.uib.no Kortene hentes i ekspedisjonen i Christiesgt. 18, 4 et.
NB! Du må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av skikort.

Kinobilletter
Velferdsutvalget tilbyr rabatterte kinobilleter til ansatte. Hver ansatt kan en gang hver 30 dag kjøpe 2
billetter a kr. 70,-. I tillegg kan man kjøpe et ubegrenset antall billetter a kr. 95,-. Bestill her.
Billettene betales online med Visa/Master Card. Når du etter betaling klikker deg videre til
kvitteringssiden vil du umiddelbart få dine billettkoder. Du kan også når som helst logge inn og finne
dine billettkoder fra tidligere kjøp (se fanen "mine kjøp"). Dersom du ikke klikker deg videre til
kvitteringssiden etter å ha gjennomført betalingen kan det ta en uke før billettkodene dine blir gjort
tilgjengelig under "mine kjøp".
Slik bruker du billettkodene:
 Gå inn på www.bergenkino.no
 Velg film, dag og forestilling og antall FIRMABILLETTER.
 Tast inn billettkoden(e) 8 siffer.

Simple Minds
Simple Minds spiller på Verftet 19.mars kl. 20.00
Tilbud til alle UIB ansatte kr 485,- (ordinær 595,-)
For bestilling ring billettkontoret i Grieghallen tlf. 55 216150 – oppgi UIB

Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Forsker innen evolusjonær økologi ved BIO
Søknadsfrist 27. mars. Her finner du stillingsannonsen

Postdoktor i økologisk modellering ved BIO
Søknadsfrist 1. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i arktisk bentisk økologi ved BFE
Søknadsfrist 7. april. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i molekylær fiskeimmunologi ved BIO
Søknadsfrist 12. april. Her finner du stillingsannonsen.
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UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Disputas Cecilie Smith Svanevik
Cecilie Smith Svanevik disputerer for ph.d. graden med avhandlingen:
"Microbiological aspect of fish handling and processing in the Norwegian
pelagic sector”
Veiledere: Bjørn Tore Lunestad og Arne Levsen, NIFES, Jan Thomas
Rosnes, NOFIMA
Bedømmelseskomité:
Prosjektleder Eyjólfur Reynisson, Matís, Island
Partner Øivind Enger, Sarsia Seed Management AS
Seniorforsker, dr.scient. Elisabeth Holen (NIFES)
Leder av disputasen: Professor Harald Kryvi, Universitetet i Bergen
Tid og sted: Tid og sted: Tirsdag 17. mars 2015, kl. 10.15, Sildetønnen,
NIFES, Nordnesboder 4

FORSKNING
Norsk økologisk forening (NØF), 2. konferanse
Norsk økologisk forening, NLØF, arrangerte sin andre konferanse i Bergen 11.-13. mars. 128
deltakere fra syv forskjellige land og 31 forskjellige institusjoner, inkl. Miljødirektoratet, NIVA, NINA,
Bioforsk, Fylkesmannen så vel som akademiske institusjoner. 49 deltakere fra UiB. Temaet var:
Ecological change, changing ecology. Programmet startet onsdag med tre svært populære
workshoper, inkl en fra EECRG ved Joe Chipperfield og en fra bioCEED ved Øyvind Fiksen og
Christian Jørgensen. Vigdis Vandvik og Amy Eycott, sammen med en hærskare av ivrige
masterstudenter, sto bak arrangementet.
Se mer på Twitter

Vigdis Vandvik åpnet møtet. Foto: Amy Eycott
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Nyheter fra Gemini
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«Søvn og psykisk helse hos barn henger sammen», «Elnettselskaper øver ikke på IT-angrep», «Får ferten av
partner på én kilometers avstand» og «Hvordan fyre rett –
og med optimal trekk?»

Nyheter fra Forskningsrådet
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker
er bl.a. «Temaet er MAT», «Skattefradrag for forskning
gjør norske bedrifter modigere», «Ti år med CLIMIT har
satt Norge på kartet for CO2-håndtering» og «70 millioner
til å danne internasjonale partnerskap».

Nyheter fra MEDVIZ
Her finner du nyhetsbrev for mars fra Medviz.
Aktuelle saker er bl.a. «Interview with Professor Emmet
Mc Cormack» og «Tentative Program for the MedViz
Conference 2015»,

Nyhetsbrev Norecopa
Her finner du nyhetsbrev fra Norecopa
Aktuelle saker er bl.a. «Norecopas 3R-pris: kort frist»,
Workshop på Voss om Systematic Reviews and HarmBenefit Assessment - relativt kort påmeldingsfrist» og
«Informasjon
fra
Mattilsynet
om
den
nye
forvaltningsordningen».

NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Påminnelse: Neste søknadsfrist til MABIT 19. Mars 2015
MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i NordNorge. MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri.
MABIT har 3 prioriterte satsingsområder:
1. Bioprospektering
2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
3. Utnyttelse av marine restråstoff
Aktuelle søkere vil være:
 Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
 Andre norske eller utenlandske bedrifter i samarbeid med FoU-miljøene i Nord-Norge.
 Forskningsmiljøene i Nord-Norge.
 FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.
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MABIT mottar offentlige bevilgninger fra finansieringskilder for 1-2 år av gangen. Som hovedregel
støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år). Mer info om hvem som
kan søke og programmets satsningsområder finnes på www.mabit.no. Benytt MABIT søknadsmal –
alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut. Det er ikke nødvendig/ønskelig å levere separat
prosjektbeskrivelse. Søknadsskjema, maks 10 sider, og alle vedlegg lagres som én pdf-fil og sendes
til mabit@norinnova.no
Søknadsfrist: 19.03.2015

Summer School "Women in Science" - NILS Science and Sustainability - EEA Grants
The Universidad Complutense de Madrid, in cooperation with Norwegian and Icelandic institutions,
and various Spanish ministries (i.e. Ministry of Health, Social Affairs and Equal Opportunities), is
th
rd
organizing a summer course June 29 – July 3 entitled "Women in Science. Reflections and
experiences from the Norther and Southern Europe and United States".
The course is organized within the NILS Science and Sustainability programme, funded by the
Financial Mechanism of the European Economic Area. Attendants from Norway, Iceland and
Liechtenstain may apply for funding for travel, accomodation and inscription fees to NILS programme,
st
before March 31 .
Application for funding deadline: 31.03.2015
Registration deadline: To be announced
The course programme can be found here.

Novo Nordisk Exploratory Pre-seed Grant – Spring 2015 Call for applications
The Novo Nordisk Foundation has announced the 2015 Spring Call for applications for the initiative,
”Exploratory pre-seed grants”. The exploratory pre-seed program is a stimulus fund established to
accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies
within the life sciences. The goal of an exploratory pre-seed grant is to stimulate entrepreneurship and
to explore the potential of research findings at a very early stage (pre-seed), and to prepare the project
for a full pre-seed grant at a later stage.
Normally grants can support activities costing from DKK 100,000 to DKK 500,000 during a grant
period of 4-12 months. An additional DKK 200.000 may be allocated for specific commercialization
related activities.
th
th
The application system opened March 9 and the deadline for applications is April 9 , 2015.
The call and application guidelines can be found here. Additional information can be found on the
Novo Nordisk Foundation website.
Deadline: 09.04.2015; 16:00

2 mill. kroner til kommunikasjon og formidling av klimaforskning ( KLIMAFORSK )
Utlysningen skal bidra til aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av klimaforskning. Det er
åpent for et bredt spekter av tiltak, blant annet ‘synteser’. Det kan søkes om støtte til et bredt spekter
av kommunikasjons- og formidlingsprosjekter. Prosjektene må være knyttet til kommunikasjon om
og formidling av klimaforskning på temaer som er dekket av KLIMAFORSKs programplan, men de
trenger ikke være tilknyttet KLIMAFORSK-prosjekter eller institusjoner finansiert av KLIMAFORSK.
Det gis ikke støtte til prosjekter som ligger innenfor "eksisterende forpliktelser"eller aktiviteter som
allerede er en del av prosjekter (Vitenskapelig publisering, konferanser, videreføring av allerede
eksisterende kommunikasjons- og formidlingstiltak, tiltak som går inn under programplanens del
om "dialog mellom klimaforskere").

Søknadsfrist: 27.05.2015 Les mer
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2 millioner kroner til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementsstøtte (
KLIMAFORSK )
KLIMAFORSK lyser ut midler til utenlandsopphold, gjesteforskerstipend og arrangementer som støtter
opp under rammen av KLIMAFORSK sin programplan. Til sammen er det tilgjengelig inntil 2 millioner
kroner for alle tre søknadstypene. Søknadene skal støtte opp under rammen av KLIMAFORSK sin
programplan. Det kan søkes om arrangementer og opphold som finner sted i slutten av 2015 eller i
løpet av 2016. For gjesteforskerstipend og utenlandsopphold kan det bare søkes om støtte til reise og
opphold etter faste satser. For arrangementer settes en øvre grense på støtte til kr 60.000. Det er bare
direkte arrangementsutgifter som kan dekkes.
Søknadsfrist: 27.05.2015 Les mer

80 mill. kroner til klimasystemforskning ( KLIMAFORSK )
Forskningsrådet lyser ut inntil 80 mill. kroner til forskerprosjekter med varighet fra tre til fire år. Det kan
søkes om støtte til forskerprosjekter på opp til 10 mill. kroner. Utlysningen er rettet mot forskning på
klimasystemet innenfor temaområdene prediktabilitet, Arktis og/eller Antarktis rolle, regional
klimamodellering og biogeokjemiske sykluser:


Forutsigbarhet i klimasystemet, inkludert metoder for klimavarsler, på tidsskalaer fra sesong til
dekade knyttet til Nord-Europa og Arktis
 Arktis' og/eller Antarktis' rolle(r) i det globale klimasystemet medregnet fysiske og kjemiske
prosesser i hav og is, inkludert sammenhenger over store avstander i klimasystemet
(teleconnections)
 Videreutvikling av regionale og lokale klimaframskrivinger, og studier av disse verktøyenes
tilførte verdi sammenlignet med høyoppløselige jordsystemmodeller
 Sammenhengen mellom arealforvaltning og de biogeokjemiske syklene og variasjoner i
klimaet på forskjellige rom- og tidsskalaer
Utlysningen er planlagt og vil bli aktiv seks uker før søknadsfrist.
Søknadsfrist: 09.09.2015 Les mer

UiB Global scholarships to develop research applications
UiB Global offers four prospective post-doctoral researchers the opportunity to develop research
applications. The scholarships each with duration of one month will be awarded candidates who wish
to develop research-applications within the field of global and development-related studies. This field
encompasses a range of topics such as poverty, development, climate, human rights, international
health, sustainability, water and society. Applicants should preferably hold a doctoral degree or
provide documentation that they are in the closing phase of their work on the doctoral dissertation.
Apply by March 15, 2015.
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KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
At the frontiers of palaeoecology - A seminar in honour of John Birks and his academic life
Day 1 (19th March)
Venue: Dragefjellet, Auditorium 2, Magnus Lagabøtes plass 1
09.00 – Opening of the seminar
09.30-09.50 – Richard Bradshaw - The Rewilding of NW Europe:
taking on the dinosaurs
09.50-10.10 – Trond Dokken – The last deglaciation as seen from
marine and terrestrial evidence
10.10 – 10.30 – Tor Eldevik – A (very) brief history of climate
Coffee
11.00-11.20 - Wenche Eide -The mountains and their species how are they doing?
11.20-11.40 –– John Arvid Grytnes – Climate change and elevational shifts
11.40-12.00 – Mikael Ohlson - Ancient carbon in recent food webs
Lunch
13.00-13.20 – Anne Birgitte Nielsen and Bjørn Berglund - Färskesjön in Blekinge: From landscape
description to quantification
13.20-13.40 – Heikki Seppä - Trees tracking a warmer climate: The Holocene range shift of hazel
(Corylus avellana) in northern Europe
13.40-14.00 – Oliver Heiri - Stacking of discontinuous regional palaeoclimate records:
Chironomidbased
summer temperatures from the Alpine region
14.00-14.20 – Steve Juggins -Quantitative reconstructions: Where are we now?
Coffee
15.00-15.20 – Cajo ter Braak - The Bergen Swap boot camp
15.20-15.40 – Gavin Simpson - Embracing the 4th dimension
15.40-16.00 – Einar Heegaard and Magne Sætersdal -Spatial characteristics of fungal fruiting
16.00-16.20 – Tore Furevik - John Birks and the Bjerknes Centre
Day 2 (20th of March)
Venue: Egget, Studentsenteret, Parkveien 1
09.00-09.20 – Rick Battarbee - Grey Heugh's Slack: an unpromising site for palaeolimnological
research
09.20-09.40 - Henry Lamb - Testing hypotheses of climate change and human origins: John started
me on this!
09.40 – 10.00 – Svante Björck -Some examples of magic in Quaternary stratigraphy
10.00-10.20 – Alistair Seddon – Extrinsic and intrinsic responses to environmental change: insights
form terrestrial palaeoecological archives
Coffee
11.00-11.20 – Henry Hooghiemstra – The discovery of the tropical past
11.20-11.40 – Willy Tinner - Episodic Bernese views on John Birks' academic life as an unresting
catalyst of palaeoecology renewal
11.40-12.00 – Hilary H. Birks - South to north: Contrasting late-glacial and early-Holocene climate
changes and vegetation responses between south and north Norway
Lunch
13.00-13.20 – Kathy Willis - What can palaeoecology tell us about differentiating between changes
in ecosystem structure versus function through time? And why does it matter...?
13.20-13.40 – Vigdis Vandvik – Are palaeoecology a special branch of ecology?
13.40-14.00 – Richard Telford - What do statistical tests of the significance of transfer function
derived reconstruction tell us?
14.00-14.20 – Bas van Geel - Non-Pollen Palynomorphs: a wealth of paleoecological information
Coffee
15.00-15.20 – Petr Šmilauer - Complementarity of forbs and grasses in seedling establishment in a
central-European grassland
15.20-15.40 - Thomas Giesecke – Postglacial patterns of tree-spreading
15.40 John Birks – WWWWW
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Evaluering og kvalitetsutvikling – seminar 17. mars
Et seminar til inspirasjon og diskusjon for å stimulere til systematisk utvikling og systematisk
evaluering av undervisning. Dato: 17.03.2015 - 14.15 til 16.30 Sted: Seminarrom K1/2.
Seminaret har tre deler:
1. Roy Andersson (Genombrottet, LTH) om LTHs erfaring med innføring av felles evaluering av
undervisning.
LHT sitt system er inspirert av Keith Trigwells arbeid ved University of Sydney – i en nordisk setting.
Institute for Teaching and Learning (ITL) ved University of Sydney er verdensledende innen
utdanningsforskning og gir støtte til strategisk planlegging og kvalitetssikring av undervisning til
fakulteter og fagmiljø ved University of Sydney (www.itl.usyd.edu.au/).
2. Øyvind Fiksen (undervisningsleder BIO) om status for kvalitetssikring av undervisning ved BIO og
bioCEED sitt arbeid med kvalitetsutvikling.
3. Diskusjon om hvordan vi utvikler evaluerings- og kvalitetssikringssystem.

En polar kveld om Nordlys

BIOPOP highlights: 26th March
Kl. 14.15 – 15.15, K1. Featuring this time:
 Nadia Fouzai (TE): TBA
 Tom Klepaker (BE): Pelvic structure in fishes: evolution, form and function
 Bryan Wilson (MarMic): So what makes Singaporean corals different?
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Vaffelveko på Bibliotek for realfag
Makeover, library edition! I uke 13 inviterer vi studenter,
ansatte og andre interesserte til å være med oss og feire med
gratis vafler og spennende lynkurs!
Når: 23.-27. mars, fra kl. 1400 alle dager
Hvor: Bibliotek for realfag
Hvem: Studenter, ansatte og alle andre interesserte
I denne anledning vil det bli:
 Servering av gratis vafler og kaffe fra kl. 1400
 Spennende lynkurs hver dag med vekslende tema i løpet av uken:
o Oria: Finn litteratur på 1-2-3
o Referere, ikke kopiere!
o Rariteter fra biblioteket
o Tenk kritisk: Holder kildene dine?
o E-bøker: Bibliotek 24/7
o Zotero: Svettefrie referanselister!
o Omvisning mandag, onsdag og fredag
Følg oss på facebook/UBBRB for å få daglige oppdateringer om kursene!
Vaffelhjertelig velkommen!

Velkommen til Science Pub på VilVite 18. Mars
Årets første Science Pub har matematikk som tema. Jo Røslien, kjent fra Siffer på NRK er
hovedforedragsholder, og vi får presentert matematikk fra nye vinkler. Andre foredragsholdere er
Martin Lothe som er utdannet visuell kommunikatør og Ola Kåre Risa som er i verdensklassen i
hukommelsessport.
Dette blir en spennende og interessant kveld med tema som:
- Vi er alle matematikere. Ved Jo Røslien.
- Hjernen vår, skapt for å huske tall? Ved Ola Kåre Risa.
- Tall og verdier, hva er forskjellen? Ved Martin Lothe.
Få med deg kveldens program sammen med kolleger, medstudenter eller venner. Det blir åpen pub
med mulighet til å kjøpe middag fra Søtt + Salt.
Tid og sted: VilVite, Thormøhlens gate 51, 18 mars kl. 1700-2130. 18 års aldersgrense.
Påmelding her. Pris kr. 120,-. BT Kort/Student/Bergen Næringsråd kr. 100,-. Vel møtt!

Nynorsk for framandspråklege
Målgruppe: Framandspråklege tilsette (og ektefelle/partnar) med gode kunnskapar i norsk.
Deltakarane bør ha fullført trinn 3 i norsk som andrespråk eller ha tilsvarande kunnskapar.
Innhald:
-bakgrunn for nynorsk – språkhistorie på fem minutt
-nynorskens status: statistikk og aktuell språkpolitikk
-mangfaldet i språket – dialektprøver
- kva er skilnaden frå bokmål – systematisera trekk
- minigrammatikk i nynorsk og nokre oppgåver knytt til dette
- omsetjingsoppgåver frå bokmål til nynorsk
Tid og stad:
Onsdag 8. april 2015 kl.12.15 - 16.00
Onsdag 15. april 2015 kl.12.15 - 16.00
Onsdag 22. april 2015 kl.12.15 - 16.00
Kurset vert halde i Museplass 1, C.G. Sundts hus, møterom A/B Meld deg på.
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Maritime Spatial Planning seminar
Welcome to a Maritime Spatial Planning seminar organised by the Latvian Embassy and BONUS,
20 May 2015, Helsinki. The Embassy of the Republic of Latvia in Finland, in collaboration with BONUS,
is hosting a seminar that will introduce the current breath of maritime spatial planning in the Baltic
Sea region, contributions and enhancements of the cooperation from the particular perspectives of
Latvia, Finland, the overarching macro-region and the EU.
The Latvian Ambassador Mr. Ugis Bambe will open the event under the Latvian Presidency of the
Council of the European Union and host a buffet lunch for the invited participants.
Speakers include:
Mr. Talis Linkaitis, VASAB
Ms. Anita Mäkinen, HELCOM-VASAB Maritime Spatial Planning Working Group
Ms. Tiina Tihlman, Ministry of the Environment of Finland
Ms. Inguna Urtāne, Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia
Ms. Kristina Veidemane, Baltic Environmental Forum, Latvia
Mr. Markku Viitasalo, Finnish Environment Institute
Invitation and programme

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

Eggers F, Olsen EM, Moland E, Slotte A (2015) Individual habitat transitions of Atlantic herring Clupea
harengus in a human-modified coastal system. Marine Ecology Progress Series 520:245-256

http://dx.doi.org/10.3354/meps11103
Ferter K, Hartmann K, Kleiven AR, Moland E, Olsen EM (2015) Catch-and-release of Atlantic cod
(Gadus morhua): post-release behaviour of acoustically pretagged fish in a natural marine
environment.
Canadian
Journal
of
Fisheries
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