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Fra toppen!
Tverrfaglighet på Solstrand
Fakultetets vårseminar foregikk på vakre Solstrand mandag til tirsdag denne
uken, med tverrfaglighet i fokus. Søren Barlebo Rasmussen, som kjenner UiB
og fakultetet godt gjennom flere lederutviklingsprogram de siste årene, snakket
innsiktsfullt og tankevekkende om utfordringene ved å stimulere til tverrfaglighet
i en disiplinorganisasjon. Viserektor Oddrun Samdal og prodekan Harald
Walderhaug tok opp mulighetene, og utfordringene, ved tverrfaglig utdanning
ved UiB og fakultetet. Lang erfaring viser at vi fortsatt ikke har de verktøyene på
plass som gjør at dette skal fungere sømløst og smertefritt. Dette blir viktige
tema i UiB, fakultetet og instituttenes neste strategiperiode.
Vi fikk også høre om klyngeplanene ved UiB ved universitetsdirektør Kjell
Bernstrøm, og professor i samfunnsøkonomi Kjell Erik Lommerud underholdt
med refleksjoner om den nye finansieringsmodellen. Også her var det mye
innsikt å hente, spesielt i rollen kynisme og realisme har i realpolitikken.
Tirsdag hadde vi en interessant fellessesjon på tvers av fakultetsgrensene, med presentasjon av åtte
tverrfaglige initiativ, fire fra SV-fakultetet og fire fra vårt eget fakultet.
Alt i alt er det klart at faglig samarbeid på tvers av disiplingrensene er en viktig forutsetning for videre
utvikling innen forskning og utdanning. Vi trenger “bare” å sørge for at insentivene er på plass, og at vi
alle kommer ut av silotenkningen og begynner å se etter de gode og fruktbare
samarbeidskonstellasjonene.
Faglig aktivitet genererer ikke bare vitenskapelige resultater, men også mye rot og utrangerte
instrumenter, møbler og kaffemaskiner. Denne uken var det ryddedag på instituttet, der mye ble
samlet og kastet. Takk for innsatsen til alle som bidro på ryddedagen!
Hilsen Anders

Ukens bilde

Glossus humanus
To eksemplar av skjellet Glossus
humanus tatt på 400 meter i
Hardangerfjorden.
Fotograf: Henrik Glenner

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

Valg, gruppe B, Instituttrådet
Det skal nå avholdes valg i gruppe B til instituttrådet. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisningsog forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer. Funksjonsperioden er 1 år;
01.08.2015 – 31.07.2016. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.
Forslag på kandidater
Fristen for å fremme forslag på kandidater er 29. april kl. 1500. Forslag sendes/leveres til valgstyrets
sekretær Linda Vagtskjold. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe B.
Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være
valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
Stemmerett og manntall
Du må selv sjekke at du står i manntallet. Klagefristen er 24. april. For å ha stemmerett og være
valgbar til instituttrådet, må man være tilsatt før 1. mars 2015 i minst 50 % stilling. Tilsatt som er
valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan
nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette.
Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra
denne, jf. § 10. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter
søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.
Dato for valget
Valget vil foregå i perioden 13. – 21. mai. Valget avvikles elektronisk som preferansevalg jf. § 7 og 9.
Valgstyret

Election of Department Council, group B
Group B is temporary employees in educational/researcher positions. 1 member and 3 vice members
will be elected for the period 01.08.2015 – 31.07.2016. The election is founded in the elective
regulations of the University of Bergen (in Norwegian only).
Nomination of candidates
Deadline for nomination of candidates is 29 April at 15:00. Nominations may be sent/delivered to the
Secretary of the Election Board, Linda Vagtskjold. Any given nomination must be signed by at least
three eligible voters from the respective election circuit (group/section). The nomination letter must
contain at least one and at most four candidates (in no priority order). The candidates must be eligible
for nomination. No one may sign more than one nomination letter.
Right to vote and census
Employees are responsible for verifying their registration in the census. Deadline for formal census
complaints is 24 April. To have the right to vote and be eligible for nomination, employees must have
started in their positions before 01 March 2015 and hold at least 50% position. Employees who are
eligible for nomination have the duty of accepting election to the corresponding assignment. An
employee already elected to a Department Council function may refuse re-election for an equally long
period as they have previously served in that function. If an employee who has the right to refuse reelection is re-elected, a written permission from the elected person must follow the initial nomination
(ref. § 10). If nominated employees have significant work- or welfare-related considerations which
make Department Board membership unmanageable, they may apply for exemption from being
elected. If the application is approved, the Election Board may withdraw the otherwise nominated
candidate from election.
Date of election
The election will be held in the period 13 – 21 May and will be carried out online as a preference
election (ref. § 7 and 9).
The Election Board
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BIO internal deadlines towards the RCN (FRIPRO) deadline: May 27
April 27:

Notify your group leader and the department of your “intent to apply” – email:
Sjoukje.kuipers@uib.no

May 4:

Open and share your e-application with Solfrid.sture@bio.uib.no

May 4-11:

Preparation of your draft budget with BIO administration. These must be prepared in
accordance with the new TDI model – email: Thomas.hugoy@uib.no

May 11:

Delivery of a preliminary budget and a half-page application plan – email:
Sjoukje.kuipers@uib.no

May 11-20:

Budgeting and formalities (including those for partner projects) will take place
continuously

May 20:

Completion of final budgets

Please respect the internal BIO deadlines for proposal submission. Should you need an extension for
any of the above, please notify Sjoukje and/or Thomas.

Brannvernopplæring
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er lovfestet i
brannloven og HMS-forskriften. Kurset går over 2 timer; 1 time teori og 1 time praktisk slukking.
Vårens resterende kurs går 21. mai og 18. juni. Påmelding via ekspedisjon@bio.uib.no
Husk også å registrere på BIOs kvitteringsside for dokumentering av HMS-info når du har tatt kurset.

Trenger du hjelp til å henge opp noe?
Under HMS-runden så vi at mange trenger hjelp
til å henge opp bilder, knagger, tavler, reparere
ødelagte møbler, feste løse deler etc.
Tirsdag 21. april kommer to personer fra EIA for
å hjelpe oss med dette. Behov meldes til BIOekspedisjonen innen mandag 20. april. kl. 12.00:
ekspedisjon@bio.uib.no Oppgi romnummer og
hva du trenger hjelp til.

Do you need to hang up something?
During the HSE round we noticed that many
employees need to hang up pictures, hooks,
boards, repair broken furniture, secure loose
parts etc.
On Tuesday 21 April, two representatives from
the Estate and Facilities Management division
will come to BIO to help us with hanging up
things. Please notify the BIO expedition by
Monday
20
April
at
12:00:
ekspedisjon@bio.uib.no: enter your room
number and what you need help for.

Ny gruppeleder for Marin utviklingsbiologi
Jon Vidar Helvik overtar nå som gruppeleder for gruppen
Marin utviklingsbiologi etter Sigurd Stefansson.

Høringssaker
Høring: Forslag om vern av skogområder
Forslag om opprettelse av nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Forslaget omfatter også utvidelse av
Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat i Namdalseid kommune, utvidelse av Migaren naturreservat i
Grong kommune og utvidelse av Blåfjella- Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark ved
Gjevsjøen i Snåsa. Høringsfristen er 3. juni. Her finner du høringssaken.
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PERSONAL OG VELFERD UiBs ansattsider
Ergonomidag 29. april
Onsdag 29. april kl. 09.00 – 14.00 kommer UiBs
bedriftsfysioterapeut til BIO for å hjelpe oss med ergonomisk
vurdering av våre kontorarbeidsplasser. Vi har allerede 10-12
ansatte på listen som vi avtalte med på vernerunden. Dersom
det er flere som ønsker en ergonomisk vurdering av sin
kontorarbeidsplass, bes de melde sin interesse til Linda
Vagtskjold.
Hvis datoen ikke passer for noen, eller vi ikke rekker rundt til
alle, tar vi en ny runde senere i vår.

BIO-laget til Bergen City Maraton intervjuet i På Høyden
Her kan du lese saken og se videointervjuet.

Ledige stillinger

UiBs ledige stillinger

Avdelingsingeniør (midlertidig) ved BIO
Søknadsfrist 3. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Forsker i marin miljøtoksikologi ved BIO
Søknadsfrist 8. mai. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (4 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.

Stipendiat i åtferdsøkologi (3 år) ved BIO
Søknadsfrist 15. juni. Her finner du stillingsannonsen.
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Nyansatte - hjertelig velkommen i ny stilling ved BIO!

Antonio Pagarete

Marc Mangel

Forsker, marin mikrobiologi

Professor II (10 %) i teoretisk biologi
Stillingen er tilknyttet gruppen Teoretisk økologi
og Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.
Mangel er Distinguished Research Professor
ved Department of Applied Mathematics and
Statistics ved University of California Santa
Cruz, USA. Med et bredt mål om å kombinere
grunnforskning med viktige anvendte spørsmål,
har
hans
viktigste
interessefelt
vært
grunnleggende økologisk og evolusjonær
forskning med fokus på anvendelser innen
ressursforvaltning. Mangel har vært mentor for
medlemmer av forskningsgruppen Teoretisk
økologi ved BIO i mange år, og vil gjennom
forskning og veiledning styrke aktivitetene både i
gruppen og ved Hjortsenteret. Som ledende
forsker innen kvantitativ biologi, vil Mangel
kunne bidra til strategiske mål om å være
internasjonalt synlig innen grunnleggende
evolusjonsøkologisk forskning.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Estimating viral
impact and Cost of Resistance on marine
phytoplankton communities» (VIMPACT) - et
samarbeid med University of Leicester, og
finansiert av NFR-programmet HAVKYST.
Pagarete skal koordinere arbeidet i prosjektet,
være ansvarlig for gjennomføringen av WP 2-4,
og veilede en stipendiat.
Viruskonsentrasjonen i rent sjøvann er på over
10 millioner pr milliliter og det er nå anerkjent at
de har stor innvirkning på ulike mikrobielle
vertsorganismer
som
de
kan
infisere.
Virusaktivitet fører til økt omsetting av karbon og
næringssalter i det mikrobielle næringsnettet og
de påvirker omfanget av den vertikale
transporten (sedimentering) av karbon ut av
havets overflatelag. Virus har således stor
betydning for struktur og funksjon i det
mikrobielle næringsnettet og for de biogeokjemiske syklene i havet, men hvordan denne
aktiviteten er regulert er fremdeles lite forstått.
Forskningsgruppen marin mikrobiologi har i over
20 år arbeidet med konseptuelle og matematiske
modeller av det mikrobielle økosystemet.
Effekten av virus er beskrevet av begrepet
«Killing the Winner (KtW)» i en modell som har
fått bred internasjonal aksept. I VIMPACT
prosjektet vil vi 1) Teste de teoretiske
antagelsene i KtW med empiriske data for
nøkkelparametere. 2) Evaluere KtW modellen i
systemer med økende kompleksitet fra
renkulturer til naturlige fytoplankton samfunn, og
3) Revidere og forbedre modellen på bakgrunn
av de empiriske resultatene.

UTDANNING bioCEED Facebook – BIO Facebook
Marine Bootcamp 2015 – Innovation, Seafood & Minister of Fisheries.
From the 21st to the 26th of March, 16 lucky students from all over Norway
were selected for a five day trip to the Lofoten Islands and Bodø, including
fantastic company visits, interesting discussions and the opportunity to meet
many new people. As a great ending, everybody participated in the FHL
(Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) annual conference with a
personal meeting with Elisabeth Aspaker, Norway’s Minister of Fisheries.
BIO was represented by master student Karl Werner!
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FORSKNING
Ny regel for alle som planlegger felt og toktvirksomhet på Svalbard
Informasjon vedrørende ny regel om feltarbeid på Svalbard: all felt og toktvirksomhet på Svalbard skal
meldes inn til Sysselmannen. Her finner du Veiledning melding om turopplegg og søknad om leir.

Ny innsynsløsning fra SEAPOP- programmet (Seabird Population Monitoring)
SEAPOP er et samarbeid mellom NINA, Norsk Polarinstitutt og Tromsø Universitetsmuseum.
Programmet er i hovedsak finansiert av KLD, OED og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk
olje og gass. SEAPOP- programmet har nå blitt 10 år og lanserer nå en ny innsynsløsning til SEAPOP
Sjøfugldatabasen. Link til innsynsløsningen. Om SEAPOP, innsynsløsningen og Sjøfugldatabasen
finner du mer informasjon her.

Forskningstermin
Vi minner om at fristen for å søke forskningstermin med oppstart i 2016 er 1. mai. Her finner du
retningslinjene. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknaden sendes tjenestevei via
instituttet til fakultetet.
Merk at dersom du også vil søke om midler til økonomisk støtte ved utenlandsopphold under
forskningstermin, må det utarbeides en klar prosjektomtale for utenlandsoppholdet, jfr. kriteriene.
Fakultetsstyret har tidligere vedtatt å prioritere langtidsopphold ved utenlandske læresteder siden
erfaringene tilsier at dette som oftest gir et større utbytte av forskningsterminen. I følge kriteriene for
prioritering av forskningstermin er det derfor et krav om minimum 3 måneders sammenhengende
utenlandsopphold, for at det skal gis økonomisk støtte. For at fakultetet skal få detaljinformasjon når
det gjelder beregning av kostnader til reise og opphold ved et eventuelt utenlandsopphold, har
fakultetet utarbeidet et eget skjema for dette som må fylles ut. For satser og forutsetninger for
reisestøtte ved utenlandsopphold, se kriteriene side 2.
Fakultetet har begrensete midler til rådighet til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved
utenlandsopphold. Det kan derfor være et alternativ for den enkelte forsker å legge inn opphold under
forskningstermin i prosjektsøknader.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at det i tråd med fakultetets handlingsplan for bedring av
kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger, åpnes for at kvinnelige førsteamanuenser kan innvilges
forskningstermin etter halv opptjeningstid de to første forskningsterminene (dog ikke utover oppnådd
professorkompetanse). Fra og med 2013 har Meltzerfondet en egen utlysning av støtte til
forskningstermin. Fakultetet vil samkjøre tildeling av forskningstermin og støtte til utenlandsopphold,
med Meltzerfondets tildelinger, med utgangspunkt i den tildelingen der søker kommer best ut.

Nyheter fra Gemini
Her finner du siste nytt fra Gemini. Aktuelle saker er bl.a.
«3D-hjelp til fattige gründere og kreative sjeler», «Rapport
sykmelder trygdeutdeling til unge», «Hvorfor sprekker
vannturbinene?», «Flytende vind og gass til Japan?» og
«Tungindustrien får sunnere innemiljø»

Nyheter fra Forskningsrådet
Her finner du siste nytt fra Forskningsrådet. Aktuelle saker
er bl.a. «257 søknader til aprilfristen», «60 millioner til IKT
og e-vitenskap» og «Fire Consolidator Grants fra ERC til
norske forskere»
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NYE UTLYSNINGER
Husk å sende søknadsutkastet til post@bio.uib.no 1 uke i forveien (gjelder ikke mindre bevilgninger
som legater og fonds)

Diamond Jubilee International Visiting Fellow scheme 2015-16 - Round 2 call for
applications
UiB researchers, collaborating with the University of Southampton have an opportunity to apply for
funds for a visiting fellowship in Southampton through the Diamond Jubilee International Visiting
Fellow Scheme 2015-2016. Applications involving fellows from international WUN members are
encouraged.
Application deadline: 29.05..2015.
Guidelines and application form may be found here. Read more.

KOMMENDE MØTER, SEMINAR OG KURS
NTVA 60-års jubileumskonferanse 18. mai

NTVA 60-års jubileumskonferanse 18. mai 2015 på Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen
• Kl. 1100: Omvisning på Campus Kronstad
• Kl. 1200: Program med foredrag, debatter og underholdning
• Kl. 1600: Avslutning med mingling med tapas og tilbehør
Konferansen er åpen for alle interesserte. Arrangementet og tapasmiddagen er gratis, men for
serveringens skyld ber vi om påmelding ved å benytte dette skjemaet innen mandag 11. mai.

EFYE2015 (European First Year Experience Conference) - Studentene skal lykkes!
Unik mulighet i Bergen 15. – 17. juni: Bli kjent med hvordan man arbeider med utfordringene rundt om
i Europa. (Og i noen andre land i resten av verden).
Les mer om konferansen her.
• Konferansen er åpen og brukes av alle grupper ansatte og studenter ved lærestedene og
samskipnader.
• Som underviser vil du her kunne møte og kunne lytte til andre som ser på sin egen undervisning
• Studieadministrativt ansatte vil møte andre som arbeider med konkrete prosjekt som tilrettelegger
for at studentene lykkes.
• Utdanningsledere vil møte kolleger som arbeider med å utvikle sine læresteder
• Det er meldt inn 70 ulike presentasjoner.
• Vincent Tinto blir en av de sentrale foredragsholderne – (Dette er den mest
siterte forskeren på frafallsproblematikk i verden)
• Det legges spesielt opp til at deltagerne skal bli kjent med andre som
arbeider på samme felt for å utveksle erfaringer. Personer som for mange
blir ressurspersoner man kan kontakte i ettertid.
• Mottakelsen vil være i Håkonshallen og middagen på Fløyen.
• «Early bird» går ut 20. april

7

COST Action FA1305 training school on 'Aquaponic trials: improving water quality and
plant production through fish management and diet'
When: 25 to 29 May 2015
Where: University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
Application deadline: 24.04.2015 Read more

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015
NOKUT-konferansen 2015 arrangeres i samarbeid med UiB. Programmet spenner fra det
overordnede utdanningspolitiske til det mer studienære arbeidet med utdanningskvalitet.
Tid: 19. og 20. mai
Sted: Grieghallen i Bergen
Påmeldingsfrist: 27.04.2015 Programmet og mer info

SkatteFUNN - Åpen dag 2015
NFR og Innovasjon Norge inviterer til SkatteFUNN Åpen dag. På Åpen dag vil du få en kort innføring i
hvilke muligheter du har for økonomisk støtte gjennom SkatteFUNN, hva du må legge vekt på i
søknaden for å få godkjent prosjektet ditt og hvordan andre finansieringsmuligheter kan kombineres
med SkatteFUNN. Åpen dag arrangeres fra 15. april til 20. mai over hele landet (28. April i
Hordaland). Klikk her for mer info og påmelding.

Reminder: RCN Project development Course: H 2020
RCN is arranging project development courses for those planning to apply for EU funds through
Horizon 2020. Courses will be held in Bergen and in Trondheim:
Where: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
When: 19.05.2015
Registration deadline: 15.05.2015. Read more
Alternatively:
Where: Trondheim
When: 12.06.2015
Details to be announced. Read more

The European IPR Helpdesk International IP training Event
The European IPR Helpdesk in collaboration with the RCN is holding a 2-day training and conference
event to address the challenging issue of “How to address and implement innovation activities within
Horizon 2020”. Register to learn about the relevant requirements, opportunities, challenges and bestpractices with regard to design and implement successful exploitation strategies for Horizon 2020
projects.
Where: Auditorium Vivite Senter
When: 13.05.2015-14.05.2015
Registration deadline: 04.05.2015 Read more
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Falling walls young innovator of the year

9

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

Botnen HA, Omar AM, Thorseth I, Johannessen T, Alendal G (2015) The effect of submarine CO2
vents on seawater: Implications for detection of subsea carbon sequestration leakage. Limnology and
Oceanography 60:402-410 http://dx.doi.org/10.1002/lno.10037

Cole LES, Bhagwat SA, Willis KJ (2015) Long-term disturbance dynamics and resilience of tropical
peat swamp forests. Journal of Ecology 103:16-30 http://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12329

Danks GB, Raasholm M, Campsteijn C, Long AM, Manak JR, Lenhard B, Thompson EM. (2015)
Trans-Splicing and Operons in Metazoans: Translational Control in Maternally Regulated
Development and Recovery from Growth Arrest. Molecular Biology and Evolution 32:585-599
http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msu336

de Nascimento L, Nogue S, Fernandez-Lugo S, Mendez J, Otto R, Whittaker RJ, Willis KJ, Maria
Fernandez-Palacios J. (2015) Modern pollen rain in Canary Island ecosystems and its implications for
the interpretation of fossil records. Review of Palaeobotany and Palynology 214:27-39
http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.11.002

Holt RE, Jorgensen C (2015) Climate change in fish: effects of respiratory constraints on optimal life
history and behaviour. Biology Letters 11 http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2014.1032

Imsland AK, Reynolds P, Eliassen G, Hangstad TA, Nytro AV, Foss A, Vikingstad E, Elvegard TA.
(2015) Assessment of suitable substrates for lumpfish in sea pens. Aquaculture International 23:639645 http://dx.doi.org/10.1007/s10499-014-9840-0

Jeffers ES, Bonsall MB, Froyd CA, Brooks SJ, Willis KJ (2015) The relative importance of biotic and
abiotic processes for structuring plant communities through time. Journal of Ecology 103:459-472
http://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12365

Larsen A, Egge JK, Nejstgaard JC, Di Capua I, Thyrhaug R, Bratbak G, Thingstad TF. (2015)
Contrasting response to nutrient manipulation in Arctic mesocosms are reproduced by a minimum
microbial
food
web
model.
Limnology
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Oceanography
60:360-374
http://dx.doi.org/10.1002/lno.10025

Olsen BR, Troedsson C, Hadziavdic K, Pedersen R-B, Rapp HT (2015) The influence of vent
systems on pelagic eukaryotic micro-organism composition in the Nordic Seas. Polar Biology 38:547558 http://dx.doi.org/10.1007/s00300-014-1621-8

Opdal AF, Jorgensen C (2015) Long-term change in a behavioural trait: truncated spawning
distribution and demography in Northeast Arctic cod. Global Change Biology 21:1521-1530
http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12773
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Ovrebo JI, Campsteijn C, Kourtesis I, Hausen H, Raasholm M, Thompson EM (2015) Functional
specialization of chordate CDK1 paralogs during oogenic meiosis. Cell Cycle 14:880-893 doi:
org/10.1080/15384101.2015.1006000

Pauli BD, Wiech M, Heino M, Utne-Palm AC (2015) Opposite selection on behavioural types by
active and passive fishing gears in a simulated guppy Poecilia reticulata fishery. Journal of Fish
Biology 86:1030-1045 http://dx.doi.org/10.1111/jfb.12620

Reglero P, Blanco E, Ortega A, Fiksen O, De La Gandara F, Seoka M, Javier Viguri F, Folkvord A.
(2015) Prey selectivity in piscivorous bluefin tuna larvae reared in the laboratory. Journal of Plankton
Research 37:2-5 http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbu082

Ringvold H, Grytnes J-A, van der Meeren GI (2015) DIVER-OPERATED SUCTION SAMPLING IN
NORWEGIAN COBBLE GROUNDS: TECHNIQUE AND ASSOCIATED FAUNA. Crustaceana 88:184202 http://dx.doi.org/10.1163/15685403-00003406

Sandlund L, Nilsen F, Male R, Grotmol S, Kongshaug H, Dalvin S (2015) Molecular
characterisation of the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis salmonis (Kroyer, 1837), ecdysone
receptor with emphasis on functional studies of female reproduction. International Journal for
Parasitology 45:175-185 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpara.2014.10.003
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