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Visjon og formål
Visjon
BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, 
prosesser og systemer samt bidra til å løse de store globale utfordringene .   

Formål
BIO skal: 

•	 frembringe og formidle grunnleggende kunnskap om livsformer og livsprosesser, fra genom til biom1, 
og om hvordan disse påvirkes, endres og brukes

•	 utdanne kompetente kandidater med bred naturvitenskapelig innsikt og kritisk holdning
•	 formidle relevant biologisk kunnskap til skole og allmennhet
•	 bygge et grunnlag for anvendelse av biologisk og bioteknologisk kunnskap i verdiskaping og 

forvaltning
•	 være aktive aktører i samfunnsdebatten gjennom å vise hvordan biologi og biologisk kunnskap er 

relevant for å løse de globale utfordringene

Store utfordringer og 
overordnete mål
Biologi er vitenskapen om livet, de levende organismene og deres forhold til omgivelsene de lever i . Store 
uløste spørsmål i biologien knytter seg blant annet til livets opprinnelse og mulighetene for liv andre steder 
i universet, til livsprosessene og hvordan gener og molekyler knyttes sammen til fungerende biologiske 
organismer, og til evolusjonsprosessene og hvordan organismer fungerer sammen i økosystemer . 

I de siste tiårene har det skjedd store faglige fremskritt som gir oss muligheter til å oppnå en mer helhetlig 
forståelse for, og anvendelse av, biologien . Nye metoder for observasjon og analyse har gitt økt innsikt ned 
på molekylnivå, mens økt datakraft og bruk av informatiske metoder har gitt grunnlag for gradvis bedre 
integrering av observasjoner og modeller . Dermed er vi på vei mot en dypere forståelse av molekylære 
og cellulære prosesser, om organismers fysiologi og atferd, og om individers tilpasning til hverandre 
i populasjoner og samfunn i relasjon til livsmiljø og næringstilgang . Biologi er blitt en del av en større 
biovitenskap (life sciences2) . Denne utviklingen har ført til et skifte av tilnærming fra de tradisjonelle 
organisme- og biombaserte disiplinene (botanikk vs . zoologi, vs . mikrobiologi; marin vs . terrestrisk) over 
mot mer prosess- og systembaserte studier som utviklingsbiologi, evolusjonsbiologi og økologi . Denne 
nye, integrative biologien3 peker også mot et større tverrfaglig samarbeid med andre fag som fysikk, kjemi, 
geologi og medisin, og fordrer en sterkere vektlegging av matematikk i beregningsorientert biologi og 
bioinformatikk . 

Denne utviklingen krever at en med solid basis i disiplinene evner å kommunisere og samhandle på tvers av 
biologiske og andre fagområder . I denne utviklingen endres fag som molekylærbiologi og bioinformatikk 

1  biomer brukes om større regionale ansamlinger av organismer som lever i samsvar med tilhørende miljøbetingelser. biomer kan 
omtales som hovedøkosystemer på jorda, og til sammen danner de biosfæren (http://no.wikipedia.org/wiki/biom).

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Life_science 
3 Integrativ biologi defineres her som det overordnete, integrerende studiet av levende organismer og livsprosesser, fra genom 

til biom, der de klassiske biologiske disiplinene knyttes sammen og samarbeider med andre fag som fysikk, kjemi, biologi og 
medisin. Systembiologien regnes som en viktig del den integrative biologien.

5



fra å være «verktøy» for biologene til å inngå som integrerte deler av biologien . Moderne biologi krever 
således kompetanse både i spiss og bredde, tilgang til avansert utstyr og infrastruktur og kompetanse og 
muligheter til å utnytte og analysere den informasjonen som genereres .

Biologisk innsikt og forskningsinnsats er også nødvendig for å forstå og løse mange av samfunnets store 
utfordringer4 . Tap av biologisk mangfold, effekter av klima- og miljøendringer, og menneskehetens 
behov for mat, vann, helse og energi er alle områder der biologisk fagkunnskap kan bidra til bærekraftige 
løsninger . Samtidig trenger næringsliv, forvaltning og helsevesen biologisk og realfaglig kompetanse for å 
kunne absorbere og nyttiggjøre seg slik fagkunnskap . 

Ostendedeklarasjonen identifiserer verdenshavene som en av de store utfordringene i det 21 . århundret5 . 
Havet var livets vugge og er en viktig arena for utforskningen av livets mysterier . Marine organismer 
utgjør en betydelig andel av jordas livsformer og biologiske mangfold, og organismene og økosystemene 
i havet spiller en sentral rolle i produktivitet, stoffkretsløp og klimasystemer . Havet og kystområdene 
er sentrale for menneskehetens tilgang til ressurser, helse og trivsel . Samtidig er havene sårbare for 
menneskelige påvirkninger . Forskning i og på de marine økosystemene står sentralt på den internasjonale 
forskningsagendaen . 

Forskning og undervisning ved landets største biologiske fagmiljø må reflektere utviklingen i faget og 
samfunnets utfordringer . Vi må fange opp de viktigste internasjonale trendene både for å kunne ligge i front 
når det gjelder den forskningen vi leverer, men også for å kunne utdanne kandidater på bachelor-, master- 
og ph .d .-nivå som er godt kvalifiserte og oppdaterte på fagfeltet .

BIO skal være et forsknings- og undervisningsmiljø som kjennetegnes av høy etisk standard og bevissthet 
i all vår aktivitet, fra valg av problemstillinger via samarbeid med forskere, industri og samfunn, 
gjennomføring av forskningsaktiviteter til publisering, utdanning, formidling og forvaltning av de ressurser 
samfunnet betror oss .

BIO vil:
•	 Være en synlig deltaker på den internasjonale forskningsarenaen i utforskningen av biologiens uløste 

spørsmål, og internasjonalt ledende innenfor enkelte områder
•	 Bidra til løsninger på de store globale utfordringene 
•	 Være en sentral forskningsaktør på internasjonalt nivå innenfor marin forskning, global forskning og 

forskning i nordområdene
•	 Utdanne kandidater på bachelor-, master- og ph .d .-nivå som er høyt kvalifiserte og godt forberedt til å 

møte sin rolle som morgendagens ledere innen forskning, utdanning, industri og samfunn .
•	 Bidra med grunnleggende og grensesprengende kunnskap og gi relevante innspill til skole, allmennhet 

og beslutningstakere
Denne strategiplanen staker ut en kurs for å nå disse målene og peker på ulike tiltak som vi ønsker å 
gjennomføre . Strategiplanen bygger på instituttets tidligere strategiplan og fakultetets og universitetets 
strategiplaner for perioden 2011–2015 . Den nasjonale biofagevalueringen som pågår i 2010–2011 vil gi 
føringer for hvordan enkelte av strategiplanens elementer skal følges opp .

4 The Lund Declaration (2009); Millennium Ecosystem Assessment. 
5 The ostende Declaration (2010), http://www.eurocean2010.eu/declaration 
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Status 2010
BIO er et av de største biologiske fagmiljøer i Norden med sterke forskningsgrupper innenfor en rekke 
biologiske disipliner . BIOs forskning dekker (i) biologiske systemers økologi, funksjon og diversitet, med 
tyngde innenfor marine systemer (ii) teoretisk og empirisk evolusjonær biologi, (iii) effekter av klima- og 
miljøendringer på arter, populasjoner og økosystemer i fortid og nåtid, (iv) geobiologi og livets opprinnelse, 
(v) systematikk og biodiversitet, (vi) forvaltning av marine ressurser, (vii) utviklingsbiologi, med fokus 
på fisk og (viii) havbruk og fiskehelse . Fra 2010 har instituttet rekruttert nye forskningsgrupper i (ix) 
beregningsorientert genomikk og (x) miljøtoksikologi . 

Biofagevalueringen i 2000 fant at det eksisterte flere fremragende forskningsmiljøer ved de instituttene 
som dannet utgangspunktet for BIO i 2003 . De fremhevet spesielt mikrobiologimiljøet, botanikerne og 
systemøkologene . Dette er fortsatt sterke forskningsgrupper som har utviklet seg videre, blant annet 
gjennom integrative tilnærminger i sin forskning, implementering av bioinformatikk, integrering av teori 
og empiriske studier og tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers av forskningsgruppene . Denne 
utviklingen er i tråd med satsinger nedfelt i instituttets forrige strategiplan6 .

På den annen side erkjenner vi at ikke all vår forskning holder samme høye nivå, og vi forventer at den 
pågående fagevalueringen vil vise at det fremdeles er stort potensial når det gjelder å øke den samlede 
vitenskapelige kvaliteten på BIO .

BIO har siden etableringen hatt som overordnet målsetning å øke den vitenskapelige kvaliteten i 
vår forskning generelt, og i marin biologi spesielt6 . Vi ser nå økende vitenskapelige ambisjoner i våre 
forskningsgrupper, noe som viser seg gjennom høyere kvalitet og kvantitet i publiseringsaktiviteten, 
sterkere kobling mellom grunnleggende og anvendt forskning og økt interesse for nye forskningsinitiativer 
og fremtidige sentre . Vi ser en spesielt lovende utvikling innenfor tverrfaglig forskning på geobiologi, 
der deltakelse i SFF for geobiologi har styrket den faglige utviklingen, og på populasjonsdynamikk 
og rekrutteringsbiologi hos fisk, med koblinger mot fiskeriforskning, akvakultur og grunnleggende 
utviklingsbiologi . I tillegg har BIO fått styrket forskningen innenfor fiskehelse med et Senter for 
forskningsbasert innovasjon (SFI) på lakselus, med stort potensial for integrering av grunnleggende og 
anvendt forskning (translasjonell forskning7) .

Instituttet er et av Europas største akademiske forskningsmiljø innen marin biologi . Sammen med de 
øvrige aktørene i Bergen marine forskningsklynge (BMF8) utgjør vi et markant marint forskningsmiljø 
i verdenssammenheng . BIO er også sterkt involvert i global forskning gjennom mange av 
forskningsgruppene våre, og en stor del av aktiviteten foregår i nordområdene .

Ved årsskiftet 2009/2010 ble instituttet samlokalisert i dels nye og dels ombygde lokaler med høykvalitets 
laboratoriefasiliteter i forskningsparken på Marineholmen . Investeringene som her er foretatt, forskernes 
tilgang til annen infrastruktur som forskningsfartøy og feltstasjoner, instituttets størrelse når det gjelder 
antall vitenskapelige, tekniske og administrativt ansatte samt tildelte eksterne midler gir grunnlag for å 
kunne ha store forventninger til forskning og utdanning ved instituttet både hva angår kvantitet og kvalitet . 
Det påhviler instituttet derfor et stort ansvar å forvalte instituttets samlede ressurser på en måte som bidrar 
til størst mulig kunnskapsproduksjon og kompetanseformidling .

Instituttets forsknings- og utdanningsaktivitet skjer med basis i rammetildelinger fra universitetet og 
konkurranseutsatte eksterne forskningsmidler . Vi må forvente at en enda større andel av forskningsmidlene 
i framtiden vil komme fra eksterne kilder, ikke minst EU, Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Norges 
forskningsråd, og ikke gjennom økninger i grunnbevilgningen . Økt ekstern finansiering er derfor en 
forutsetning dersom instituttet skal kunne styrke sin forsknings- og utdanningsinnsats og bedre kvaliteten 
på forskningen og den forskningsbaserte utdanningen .

6  bIos strategiplan 2005–2010. 
7 «Translasjonell forskning» blir i økende grad brukt om forskning der linjen fra grunnleggende forskning til overførbarhet og 

anvendelser i praktiske situasjoner blir sett i sammenheng, og der praktiske situasjoner gir grunnlag for nye, grunnleggende 
forskningsspørsmål

8 bMf inkluderer øvrige marine forskningsmiljø ved uib, Havforskningsinstituttet (HI), Nasjonalt institutt for ernæring og 
sjømatforskning (NIfES), uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), Nansen-senteret, Helse-bergen og NofIMA.
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Viktige utfordringer videre vil derfor være å fortsette arbeidet med 

•	 å tilrettelegge for at alle grupper strekker seg mot høyere vitenskapelig kvalitet og relevans i samarbeid 
med internasjonalt ledende forskningsmiljø

•	 å bevare og videreutvikle de sterke fagmiljøene ved BIO 
•	 å tilrettelegge for nye samarbeidsrelasjoner og tverrfaglig aktivitet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
•	 innenfor en generell vektlegging av fri og nysgjerrighetsdrevet forskning legge til rette for en styrking 

av translasjonell og innovasjonsrettet forskning
•	 sikre en god ressurstilgang og ressursutnyttelse av både eksternt finansierte og bevilgningsfinansierte 

prosjekter og aktiviteter

BIO har god rekruttering til både bachelor-, master- og ph .d .-utdanningene . Gjennomføringen på 
master- og ph .d .-nivå er god, mens den for bachelorstudentene kan bedres . Instituttet har gjennom sin 
forskningsmessige bredde, gode infrastrukturtilgang, naturlige beliggenhet og gode studenttilgang 
de beste forutsetninger for å kunne utdanne dyktige biologer i et godt studiemiljø . Samarbeid med 
andre forskningsinstitutter som Havforskningsinstituttet og NIFES gir ytterligere styrke . For å fange opp 
endringene i biologien og utnytte instituttets undervisningsressurser mer effektivt vil bachelorutdanningen 
fremstå i helt ny drakt fra 2011 . Deretter står en revisjon av masterprogrammene for tur . Master- og 
forskerutdanningen er tett integrert i forskningen, og forskerutdanningen er ytterligere styrket gjennom 
deltakelse i flere forskerskoler .
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Tilstandsvurdering
BIOs styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse) kan oppsummeres slik: 

Styrker
•	 Stort biofaglig miljø med høy kompetanse og entusiasme innen 

et bredt spekter av biologien – empirisk, metodisk og teoretisk .
•	 Faglige fyrtårn i form av internasjonalt ledende forskningsmiljøer 

innenfor marin mikrobiologi, kvantitativ vegetasjonshistorie og 
økologi, marin økologisk modellering og geobiologi .

•	 Aktiv deltagelse i og bruk av internasjonale, nasjonale og lokale 
eksellens-initiativer som ERC, SFF, SFI, YFF og Bergen Forsknings-
stiftelse . 

•	 Omfattende aktiviteter innenfor UiBs hovedsatsingsområder ma-
rin og utviklingsrelatert forskning, og innenfor nasjonale satsings-
områder som bioteknologi, klima- og nordområdeforskning .

•	 Stor faglig diversitet og tyngde knyttet til marin biologi generelt 
og fisk/fiskeri/havbruk/fiskehelse spesielt

•	 God infrastruktur for forskning og utdanning i form av moderne 
og avanserte laboratoriefasiliteter, feltstasjoner og forskningsfar-
tøy, samt en attraktiv beliggenhet i forhold til viktige feltområder 
(marint, klima)

•	 Tett faglig samarbeid innenfor UiB, med andre forskningsinstitu-
sjoner i Bergensregionen og nasjonalt og internasjonalt . 

Muligheter
•	 NFRs ordning med Sentre for fremragende forskning 

gir muligheter for langsiktig, grunnleggende forskning 
innenfor områder der vi har forskningsmiljø på høyt in-
ternasjonalt nivå 

•	 Økt EU-finansiering, spesielt ERC-programmene gir 
muligheter for satsing på og fornyelse av sterke miljøer 
innenfor grunnleggende forskning

•	 Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram 
kan gi muligheter for å rekruttere dyktige, unge fors-
kningsledere innen sentrale fagfelt .

•	 Økt nasjonal satsing mot Nordområdene, miljø- og kli-
maforskning og bioteknologi gir muligheter for ytter-
ligere styrking av forskningsområder der BIO allerede 
er sterkt inne .

•	 JPI-initiativet Healthy and Productive Oceans and Seas 
legger grunnlag for deltagelse i større EU-prosjekter fra 
BIOs marine forskningsgrupper Økt aktivitet i Bergen 
marine forskningsklynge vil gi muligheter for BIOFelles 
utnyttelse av lab-arealer, personale og kostbart utstyr 
med andre UiB-brukere og med andre forskningsinsti-
tutter på Marineholmen kan gi kostnadsbesparelser 
og synergieffekter .

•	 Opprettelse av tvillingsentre med naturlige samar-
beidspartnere (f .eks . Uni, HI m .fl .) kan gi økt faglig sam-
arbeid og utvikling .Translasjonell forskning (se fotnote 
6) i samarbeid med eksterne aktører innenfor BIOs 
fagområder gir faglige utfordringer med mulighet for 
finansiering bl .a . fra Norges Forskningsråds ordning 
med Sentre for forskningsbasert innovasjon . 

•	 Utdanningsbølgen/yngrebølgen tilsier økt etterspør-
sel etter studieplasser i fremtiden . Offentlige meldin-
ger og strategiplaner91peker på at samfunnet særlig vil 
få behov for flere realfagskandidater .

Svakheter 
•	 Fremdeles uutnyttet potensial i integrering mellom fagretninger, 

empiri og teori, anvendelse av biostatistikk, bioinformatikk og 
molekylære metoder .Mangler innenfor datalagring og biobanker 
vanskeliggjør optimal utnyttelse av eksisterende data og mate-
riale .

•	 For høyt antall antall ph .d .-stillinger relativt til postdoktor-stillin-
ger .

•	 En stillingsstruktur blant det vitenskapelige personalet som re-
flekterer samfunnets utdanningsbehov, mens veksten i virksom-
het i alle fall på kort sikt vil være begrunnet i samfunnets fors-
kningsbehov .

•	 Underdekning av tekniske stillinger i forhold til vitenskapelige 
stillinger . 

•	 Fortsatt skjev kjønnsbalanse i faste vitenskapelige stillinger .
•	 For lite fokus på matematisk kunnskap i grunnutdanningen har 

gjort at få velger kvantitativ eller beregningsorientert biologi .
•	 Manglende lesesals- og auditorieplass på Marineholmen gjør at 

studentene på lavere grad blir for lite integrert i instituttet, både 
fysisk og faglig .

Trusler
•	 Internasjonale trender som peker mot innstramming 

av universitetsfinansieringen vil kunne begrense våre 
muligheter innenfor forskning og undervisning .

•	 Demografisk fordeling innen enkelte fagfelt varsler et 
generasjonsskifte, men for høy lønnsandel i forhold til 
rammetildeling gjør det vanskelig å møte naturlig av-
gang med tidlig utlysning innen sentrale fagfelt .

•	 Et personalreglement som ikke er tilpasset vilkårene 
for forskningsfinansiering (tidsavgrensede midler be-
vilget etter konkurranse) vanskeliggjør langsiktighet i 
forskningen og god personalforvaltning på det lokale 
plan .

•	 Vedvarende usikkerhet knyttet til organisering av ek-
sternt finansiert forskning ved UIB .

•	 Begrenset tilgang på frie forskningsmidler lokalt, na-
sjonalt og internasjonalt . 

•	 Mye av handlingsrommet bindes opp i egenandeler 
inn mot eksterne finansieringskilder .

9 Realfag for framtida, KD 2010; Klima for forskning, St.meld. nr. 30 (2008-2009)
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Innsatsområder
Med utgangspunkt i instituttets faglige styrker har BIO fire prioriterte innsatsområder: BIO vil 

1 . bidra til å finne svarene på biologiens store uløste spørsmål, med evolusjonære, utviklingsbiologiske og 
økologiske prosesser i fokus 

2 . være en hovedaktør i marin biologisk forskning nasjonalt og internasjonalt gjennom hele 
forskningskjeden fra molekylære prosesser til akvakultur og oseanografi, fra genom til biom

3 . bidra til å forstå effektene av globale endringer på arter og økosystemer (klima, habitatendringer, 
miljøforurensning, ressursutnyttelse), blant annet basert på nordområdeforskning og gjennom globale 
komparative studier

4 . gjennom forskningsbasert utdanning innenfor disse områdene utdanne høyt kvalifiserte kandidater 
på bachelor-, master- og ph .d .-nivå som kan gå inn i rollen som morgendagens ledere innen forskning, 
utdanning, industri og samfunn

Innsatsområde 1: Biologiens store spørsmål
BIO har – også gjennom instituttets forløpere – arbeidet med de store spørsmålene i biologien: Hvordan har 
liv oppstått, og hvordan utvikler livsformer, livsprosesser og mønstre seg? Hva er de underliggende biotiske 
og abiotiske drivkreftene bak denne utviklingen? Disse grunnleggende evolusjonære spørsmålene kan 
angripes på forskjellige nivåer, med forskjellige metoder og fra ulike innfallsvinkler . 

BIO deltar i banebrytende tverrfaglig forskning innenfor geobiologi910, der vi blant annet prøver å 
forstå livets opprinnelse og tidlige utvikling . Studier på organismenivå berører spørsmål som utvikling 
og evolusjon av viktige livsfunksjoner og morfologiske trekk . En stor utfordring i dette arbeidet er å 
forstå hvordan den genetiske informasjonen uttrykkes og utvikles i levende organismer . På BIO er slike 
problemstillinger sentrale i forskning på tvers av organismetyper, habitater og forskningsmetodikk – fra 
termofile mikrober til terrestre virveldyr, fra pelagiske til alpine miljø og fra morfologiske og genetiske 
analyser via bioinformatikk til atferdsstudier . Studier på populasjons- og økosystemnivå berører spørsmål 
om utvikling og evolusjon av artsmangfold, populasjoner og økosystemer . Ved BIO kombineres modellering 
og empiriske studier innenfor systematikk, biogeografi, paleoøkologi, populasjonsgenetikk og økologi til å 
belyse spørsmål som: Hvordan utvikles økosystemene – fra mikrohabitater til kontinenter; hvordan påvirkes 
de og hvorfor er det variasjon? Hvordan oppstår og opprettholdes biodiversitet? Hva er de underliggende 
drivkreftene for regimeskifter i økosystemene? Hvilke økologiske prosesser stabiliserer økosystemene?

Et felles trekk ved disse store spørsmålene er at de krever integrative biologiske tilnærminger . Styrking av 
den integrative biologien blir en viktig oppgave for BIO i denne strategiperioden . Dette innebærer at vi 
må bygge opp kompetanse og støtte opp om strukturer og prosjekter som stimulerer til samarbeid om 
hypoteser, prosesser og mønstre løsrevet fra tradisjonell inndeling basert på habitat- eller organismetyper . 

For at BIO skal kunne delta på den internasjonale forskningsarenaen innenfor disse feltene er vi avhengige 
av å bygge videre på de felles styrkene i Bergensmiljøet – både når det gjelder forskningsmiljøer og 
infrastruktur innenfor og utenfor UiB . Samtidig krever dette at vi aktivt oppsøker de beste gruppene 
internasjonalt og utvikler samarbeid som komplementerer og videreutvikler vår egen kompetanse . 

Innsatsområde 2: Marine økosystemer – fra genom til biom
Det marine økosystem er BIOs hovedsystem, og vi markerer oss med flere internasjonalt ledende 
forskningsgrupper . Innenfor marin biologi dekker BIO hele forskningskjeden fra genom til biom, og 
hele organismekjeden fra virus til virveldyr . Vi utforsker de grunnleggende biologiske spørsmål, og i 
samarbeid med andre forskningsaktører og industri har vi en god og gjensidig styrkende integrasjon 
mellom grunnleggende og anvendt marin forskning . BIOs fasiliteter for marin forskning gir våre forskere en 

10  Senter for geobiologi, www.uib.no/geobio 
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umiddelbar tilgang til fremragende laboratorie- og feltbaserte installasjoner, samt et unikt kyst-, fjord- og 
havmiljø .

Etter forrige biofagevaluering har BIO styrket sin grunnleggende marine forskning gjennom vektlegging 
av vitenskapelig relevans og prioritering av stillinger inn mot basisfagene og sterke fagmiljø (marin 
mikrobiologi, modellering, systematikk og biodiversitet, geobiologi, utviklingsbiologi, evo-devo, 
molekylærbiologi og bioinformatikk), gjennom oppbygging av infrastruktur og gjennom å stimulere til 
integrative tilnærminger . 

Vår marine infrastruktur spenner fra molekylærbiologiske laboratorier og plattformer for forskning på 
akvatiske modellorganismer11, via organismelaboratorier og høykapasitets ferskvanns- og saltvanns 
akvariefasiliteter, til mesokosmer og forskningsfartøy . 

BIOs grunnleggende forskning på marine organismers reproduksjon, utvikling, vekst, næringsopptak 
og immunsystem, kombinert med studier av havets primærproduksjon, virus, bakterier og parasitt-
vert-interaksjoner bidrar til en forskningsbasert og bærekraftig akvakulturnæring . På samme måte gir 
vår forskning på marine mikrobielle næringsnett, marine arters populasjonsdynamikk, næringsvalg 
og reproduksjon, kombinert med studier av økosystemdynamikk, evolusjon og effekter av globale og 
menneskeskapte endringer, et kunnskapsunderlag for bærekraftig fiskeri- og kystsoneforvaltning, nasjonalt 
og internasjonalt .

BIO skal fortsette å være en sentral aktør på den internasjonale marine forskningsarenaen og produsere 
forskning av høy vitenskapelig relevans og vil tilrettelegge for dette gjennom de prioriteringer som gjøres 
i strategiperioden . Vi vil styrke arbeidet med å ta ut potensialet for gjensidig stimulans som ligger i tett 
og forpliktende samarbeid med mer anvendte forskningsmiljøer, industri, næring og forvaltning . Aktuelle 
tema for en slik translasjonell forskningstilnærming inkluderer fiskeri, havbruk og fiskehelse, biobrensel, 
natur- og ressursforvaltning, bioteknologi, bioprospektering og effekter av forurensninger, klima- og 
miljøforandringer .

Innsatsområde 3: Effekter av globale endringer
I vår forskning søker vi å forstå naturens prosesser, mekanismer og mønstre, og hvordan disse er oppstått 
og utvikles i et samspill mellom organismene og deres ytre miljø . De menneskeskapte globale endringene 
påvirker dette samspillet, og det å forstå effektene av disse endringene på kort og lengre sikt representerer 
interessante faglige problemstillinger . BIOs forskere undersøker hvordan klima, miljø og ressursutnyttelse 
påvirker biotiske responser på mange forskjellige nivåer, fra genregulering via fysiologi og immunologi, 
reproduksjon og atferd til populasjonsdynamikk, biodiversitet og økosystemfunksjoner . 

Evolusjonære vs . plastiske responser, endringsrater, tålegrenser og resiliens er noen sentrale 
problemstillinger med relevans på tvers av nivå, organismegrupper og habitater . 

Gjennom denne forskningen bidrar BIO med kunnskap som er nødvendig for å forstå og løse mange 
av samfunnets store utfordringer . Tap av biologisk mangfold, effekter av klima- og miljøendringer, og 
menneskehetens behov for mat, vann, helse og energi er alle områder der biologisk fagkunnskap kan 
bidra til kunnskapsbaserte beslutninger og bærekraftig næringsutvikling . Samtidig trenger næringsliv, 
forvaltning og helsevesen biologisk og realfaglig kompetanse for å kunne absorbere og nyttiggjøre seg slik 
fagkunnskap, noe BIO bidrar til gjennom å utdanne kandidater med nødvendig ekspertise . Også innenfor 
dette området kan den translasjonelle forskningsstrategien gi fruktbare koblinger mellom forskning, 
forvaltning og næring .

Komparative studier er viktige i forskning på globale endringer, og BIOs forskningsaktivitet spenner fra 
de vestnorske fjordlandskapene til nordområdene og land i sør . Forskning i nordområdene står sentralt i 
arbeidet for en grunnleggende og helhetlig forståelse av det marine økosystemet, samt innenfor instituttets 
klimaforskning . Mange av de spørsmålene instituttets forskning adresserer, har stor relevans i sør, både 
fordi effektene av de globale utfordringene er større her, og fordi de sørlige studiesystemene kan gi svar på 
viktige vitenskapelige spørsmål . Basert på vår kompetanse og i tråd med våre faglige målsetninger vil BIO 

11  Sebrafisk, guppy, Appendikularia, Cnidaria, Ascidia, lakselus, Porifera, plankton, bakterie- og viruskulturer. 
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gjennom forsknings- og utdanningssamarbeid være med og ta samfunnsansvar for kapasitetsoppbygging 
hos partnere i sør .

Forskning på effekter av globale endringer vil være sentralt for BIO også i denne strategiperioden, og vi vil 
bygge videre på vår positive erfaring med å skape vinn-vinn-situasjoner med forskning som har både stor 
faglig og samfunnsmessig relevans . 

Innsatsområde 4: Utdanning
Gjennom våre studieprogram vil BIO utdanne kompetente biologer med bred faglig forankring som er 
godt rustet til å ta rollen som framtidens ledere i forskning, utdanning, industri, forvaltning og samfunn 
forøvrig . Med basis i forskning av høy internasjonal kvalitet vil BIO gi studentene et modell-, metode- og 
begrepsapparat som gjør dem i stand til å anvende biologiske teorier og prinsipper på en analytisk måte, og 
samtidig generelle ferdigheter i å løse komplekse problemstillinger . Ved å gå i dybden vil vi gi studentene 
mulighet til å tilegne seg fagkunnskap, trene akademiske og generelle ferdigheter og utvikle forsknings- og 
yrkesetiske holdninger . 

For å følge opp disse ambisjonene har vi revidert og modernisert vår bachelorutdanning med virkning fra 
høsten 2011 . Masterprogrammene vil gjennomgå en tilsvarende revisjon i strategiperioden for å kunne tilby 
en moderne og fremtidsrettet biologiutdanning . 

Forskerutdanningen er en av BIOs kjerneaktiviteter, der ph .d .-kandidatenes eget forskningsarbeid 
sammen med opplæringsdelen utgjør hovedkomponentene . Forskerutdanningen foregår primært i 
forskningsgruppene, supplert av spesialiserte kurs, forskerskolene, og eksterne fagmiljø, men også gjennom 
deltakelse på internasjonale konferanser, seminarer, workshops og forskningsopphold .

BIO har som overordnet mål at høy kvalitet skal være det fremste kjennetegnet i alle aspekter av instituttets 
utdanningstilbud fra bachelor til ph .d ., med høyt læringsutbytte og godt læringsmiljø i fokus . 

Hvordan skal vi nå våre mål?
Gjennom å definere innsatsområder ønsker BIO å synliggjøre hvordan vår forsknings- og 
utdanningsaktivitet henger sammen, og har relevans inn mot de store vitenskapelige spørsmålene og de 
samfunnsmessige utfordringene . Hvert enkelt innsatsområde dekker både vitenskapelige problemstillinger 
som oppstår innenfor eller i skjæringspunkt mellom disipliner, og samfunnsutfordringene som i sin natur er 
tematiske . Gjennom å presentere vår aktivitet under disse helhetlige problemområdene heller enn under 
disiplin-, organisme- eller biomorienterte kategorier ønsker vi å synliggjøre faglige sammenhenger og 
legge til rette for synergieffekter både innenfor og utenfor BIO, samt å bedre vår stilling i konkurransen om 
ekstern forskningsfinansiering . 

Innsatsområdene er overordnede, og de vitenskapelige problemstillingene hver enkelt forskningsgruppe 
arbeider med kan ha relevans inn mot flere av innsatsområdene . 

Planen har tiltak på to nivåer: generelle tiltak som skal fremme vitenskapelig relevans og kvalitet i all vår 
aktivitet, og særskilte tiltak inn mot spesielle faglige initiativer, muligheter og behov . Alle tiltak skal være 
forankret i og styrke de overordnede innsatsområdene . 

Både instituttet og de enkelte forskningsgruppene har en rekke virkemidler som til sammen utgjør våre 
totale faglige satsinger:

•	 Prioritering av stillingsressurser og tidsbruk: faste vitenskapelige stillinger, stipendiat- og 
postdoktorstillinger, bistillinger, tekniske stillinger, særskilt administrativ støtte

•	 Arealavsetninger: kontor-, laboratorie- og undervisningsarealer
•	 Vitenskapelig infrastruktur: fartøytilgang, tilgang til feltstasjoner, tilgang til laboratorier, oppbygging av 

laboratorier, vedlikehold og renovering av infrastruktur
•	 Egenandeler inn mot særskilte eksternfinansierte prosjekter
•	 Startpakker
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•	 Rette eksternt finansierte prosjekter, herunder utstyrsprosjekter, inn mot instituttets prioriterte 
innsatsområder 

•	 Strategisk samarbeid på tvers av institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser
Ansvar for oppfølging av planen ligger delvis hos BIOs ledelse, delvis i instituttets forskjellige organer 
inklusiv forskningsgruppene, og delvis hos den enkelte ansatte . 

Strategi for forskningskvalitet

Generell strategi for å øke forskningskvaliteten
Forskning av høy kvalitet og relevans er det viktigste målet for BIO . Dette målet er også den underliggende 
motivasjon for våre aktiviteter under de tematiske områdene, og må være styrende for hvordan vi innretter 
vår virksomhet .

A  Styrke forskningsambisjonene og -kvaliteten i forskningsgruppene 
1 . Utvikle forskningsgruppene som den grunnleggende forskningsenheten på BIO med kontinuerlig fokus 

på optimale strukturer, oppgavefordeling og forskningsgruppeledelse
2 . Legge forholdene til rette for at det vitenskapelige personalet får sammenhengende tid til forskning
3 . Fremme internasjonalisering av forskningen og deltakelse i internasjonale prosjekter, f .eks . gjennom EU 

og bilaterale program
4 . Bruke stipendiat- og postdoktorstillinger strategisk som et kvalitetshevende tiltak (startpakker, 

egenandeler og inn mot nye forskningsmuligheter)
5 . Belønne god forskning gjennom tildelinger til forskningsgruppene
6 . Øke faglig samhandling mellom gruppene gjennom stimulering av felles seminarvirksomhet, 

gjesteforelesninger og workshops
7 . Tilrettelegge for gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
8 . Synliggjøre forskningsaktiviteter og –resultater på BIO, særlig i BIO-INFO, på eksternweben  

og forskning .no

B  Opprettholde kontinuitet i sterke fagmiljø og støtte nye initiativ
1 . Bruke ulike strategier for å sikre at nye vitenskapelige stillinger både kan fylle kritiske hull og støtte 

pågående og nye forskningsinitiativ
2 . Knytte alle utlysninger til strategiplanens overordnete mål og rekruttere åpent og internasjonalt for å 

tiltrekke oss de beste kandidatene
3 . Bruke BFS, YFF og ERC Starting Grants aktivt for å rekruttere dyktige unge forskere innenfor BIOs 

innsatsområder
4 . Skape et handlingsrom for å kunne følge opp anbefalingene fra den pågående biofagevalueringen, 

gjennom å ikke binde opp alle ledige lønnsmidler i nye faste stillinger ved avgang . Frigjorte midler 
vil dels bli brukt til å ansette postdoktorer, dels til utstyrsinvesteringer og dels til å skape balanse i 
budsjettet 

5 . Vurdere fellesstillinger med andre enheter 

C  Opprettholde og videreutvikle «state-of-the-art» infrastruktur
God infrastruktur stimulerer til forskningskvalitet og –aktivitet gjennom økte muligheter for tilslag på 
søknader om eksterne forskningsmidler og bidrar til å gjøre BIOs forskere til attraktive samarbeidspartnere 
nasjonalt og internasjonalt .

1 . Effektiv og hensiktsmessig organisering og drift av BIOs forskningsfasiliteter
2 . Teknisk assistanse på alle nivå for å møte kravene til generell service, driftskontinuitet og videreutvikling 

av avansert utstyr
3 . Bruke Norges forskningsråds og andre eksterne finansieringskilders ulike virkemidler for investering i 

større og mindre forskningsinfrastruktur
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4 . Etablere et «Espelandsprogram» for å videreutvikle den marinbiologiske stasjonen med mål om å 
beholde og styrke vår internasjonalt ledende posisjon i mesokosmebasert forskning

5 . Etablere et investeringsprogram for å styrke BIOs aktivitet innen funksjonell eksperimentell biologi
6 . Samarbeide med fagmiljø innenfor og utenfor UiB nasjonalt og internasjonalt om tung infrastruktur, 

plattformer og observasjonssystemer12 av betydning for vår forskning og utdanning
7 . Synliggjøre og profilere vår forskningsinfrastruktur på instituttets nettsider

D  Tilrettelegge for forskerkarrierer og ekstern rekruttering 
Å tiltrekke seg gode forskertalenter og legge til rette for gode karrieremuligheter for lovende forskere er 
viktig for å skape et framgangsrikt forskningsmiljø . Derfor vil BIO:

1 . Arbeide for å øke forståelsen for behovet for forskerkarriereveier ved UiB for å oppnå våre ambisjoner 
om å være et godt forskningsuniversitet

2 . Arbeide for tydelige og ryddige karrieremuligheter for unge forskere etter endt forskerutdanning, i 
samarbeid med Uni

3 . Fremme mobilitet og internasjonalisering som ledd i karriereutviklingen for yngre forskere, gjennom 
postdoktoropphold i utlandet og repatrieringsstipend

4 . I samarbeid med andre institutter og enheter utvikle lederutdanningsprogram for neste generasjons 
forskningsledere

5 . Tilrettelegge for å tiltrekke oss dyktige søkere gjennom internasjonal konkurranse til ledige faste 
stillinger og til stillinger finansiert av rekrutteringsprogram som BFS og YFF, ved hjelp av startpakker og 
avsetning av interne ressurser

E  Styrke mulighetene for suksess i eksternt finansiert forskning
Suksess i eksternt finansiert forskning oppnås både gjennom gode og målrettete søknader mot pågående 
forskningsprogram, men også gjennom å påvirke de store satsingene fremover . BIO vil:

1 . Ha høy vitenskapelig kvalitet og standard i all vår aktivitet og være attraktive samarbeidspartnere 
nasjonalt og internasjonalt 

2 . Arbeide fagpolitisk og utadrettet for BIOs sentrale forskningsområder og våre faglige interesser i NFR, 
EU og andre relevante fora

3 . Etablere et tettere strategisk samarbeid mellom BIO og UniResearch og mellom MN og UniResearch . 
4 . Arbeide for at UniResearch flagges som en del av UiB slik at EU-prosjekter kan legges i Uni og 

publikasjoner kan ha UniResearch-adresse uten at UiB mister statsbudsjett-midler .
5 . Etablere «tvillingsentre» der komplementære forskningsmiljø fra BIO og f .eks . UniResearch arbeider 

sammen om tematiske problemstillinger
6 . Være aktiv i Bergen marine forskningsklynge (BMF), og bidra til Bergensmiljøets posisjonering inn mot 

EU/NFR-initiativet Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans13

7 . Synliggjøre våre aktiviteter innen fiskeri, akvakultur og fiskehelse, miljø- og klimaforskning, i 
nordområdene og land i sør samt innen bioteknologi inkl . bioprospektering

8 . Aktiv bruk av administrative ressurser lokalt og sentralt for å støtte opp om eksternt finansiert forskning 
i alle faser – fra påvirkning av utlysninger til sluttrapportering

9 . Bruke Forskningsavdelingens kompetanse og nettverk
10 . Aktivt søke og initiere samarbeid med forskningsinstitutter i regionen og fagmiljø ved andre nasjonale 

og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner

12 Aktuelle satsinger i strategiperioden inkluderer SIoS, NooN og uNESCo MAb i Nordhordland.
13 JPI: Joint Programming Initiative: http://jpi-oceans.eu/
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Metodiske satsinger

F  Styrke den integrative biologien
Styrking av den integrative biologien er nødvendig for å kunne adressere komplekse vitenskapelige og 
samfunnsmessige spørsmål og utfordringer – fra biovitenskap («life science») til klima .

Generelt:
1 . Styrke BIOs kompetanse innen integrativ biologi (inkl . systembiologi, biodiversitet, utviklingsbiologi, 

biostatistikk, modellering og bioinformatikk) gjennom å knytte sammen de disiplin-, prosess- og 
systembaserte aktivitetene i BIOs stab og hos våre samarbeidspartnere

2 . Fremme integrativ biologisk forskning på BIO gjennom å tilrettelegge for at våre forskere har tilgang til 
nødvendige fasiliteter og støttefunksjoner internt og/eller eksternt

3 . Stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom de biologiske disiplinene og med andre fagområder 
4 . Integrere de integrative perspektivene i BIOs utdanninger på alle nivå 
5 . Bidra til store satsinger og koordinere felles initiativer innenfor integrativ biologi for å fremme BIOs 

strategiske mål 

Spesielle tiltak for å styrke det bioinformatiske aspektet
1 . Bidra til et sterkt bioinformatikkmiljø ved UiB/Uni der faglig vekst og synergi skapes på tvers av 

enhetsgrenser
2 . Integrere bioinformatikkompetanse i forskningen på BIO, bl .a . ved å inkludere slik kompetanse i 

eksternt finansierte prosjekter samtidig som personer med slik kompetanse sikres tilknytning inn mot 
bioinformatikkmiljøet ved UiB/Uni .

Spesielle tiltak for å styrke det molekylærbiologiske aspektet
3 . Samarbeide med relevante fagmiljøer utenfor instituttet (MBI, Sars, Uni Miljø, Institutt for biomedisin 

med flere) om molekylærbiologiske/systembiologiske prosjekter, stillinger og fasiliteter
4 . Styrke BIOs utstyrspark innen funksjonell eksperimentell biologi
5 . Utnytte det faglige potensialet som ligger i den felles sebrafiskfasiliteten med MBI
6 . Utvikle kompetanse for å kunne integrere kunnskap om molekylære virkningsmekanismer med ulike 

relevante «omics»-teknikker som transkriptomikk, proteomikk, genomikk og metabolomikk

Spesielle tiltak for å styrke biostatistikk og studiedesign
7 . Utvikle den generelle kompetansen på biostatistikk og eksperimentell design i forskningsgruppene for å 

sikre høy kvalitet i forskningen
8 . Ta ut potensialet som ligger i BIOs spesialkompetanse innenfor dette feltet i forskning og utdanning 

Spesielle tiltak innen teoretisk/kvantitativ økologi 
9 . Utvikle instituttets kompetanse innen beregningsbasert økologi gjennom organisert samarbeid og 

felles forskningsgruppe med UniResearch og andre partnere 
10 . Arbeide for etableringen av en SFF som binder sammen makrobiell og mikrobiell kvantitativ økologi
11 . Knytte modellering og empirisk forskning tettere sammen gjennom stipendiatstillinger med delt 

veiledningsansvar 

G  Styrke det translasjonelle aspektet i vår forskning 
BIO vil fungere som katalysator for at faglig kunnskap raskt tas i bruk i næring og forvaltning og bruke 
anvendte problemstillinger og systemer for å løse problemer av høy faglig relevans, gjennom å:

1 . Være bevisst vår rolle som grunnleggende forskningsmiljø med fokus på vitenskapelig relevans, men 
samtidig formidle implikasjonene av vår forskning inn mot forvaltning og industri

2 . Ha høy etisk bevissthet i vårt samarbeid med industri og forvaltning i tråd med vitenskaplige idealer 
3 . Være åpne for de grunnleggende forskningsutfordringer som industri og forvaltning genererer
4 . Ha fokus på å skape vinn-vinn-situasjoner i vårt forskningssamarbeid med industri og forvaltning
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5 . Rekruttere professor/førsteamanuensis II-stillinger fra sterke, anvendte forskningsmiljøer 
6 . Bruke SFI og andre lignende nasjonale og internasjonale initiativer som virkemiddel for å styrke 

vitenskapelig relevans i samarbeidet med industri og forvaltning . 
7 . Gjennom Bergen marine forskningsklynge ta initiativ til et tverrfaglig Hav og Helse-senter, (jfr . NSFs 

Oceans and Human Health Centre14) i Bergen i tråd med nasjonale forskningsstrategier og NFR/EU- 
initiativet om JPI Healthy and Productive Seas and Oceans

8 . Posisjonere oss overfor den nasjonale satsingen på marin bioprospektering og bioteknologi gjennom 
å synliggjøre vår kompetanse og kunnskap om marine organismer, og bidra aktivt til en samordning av 
Bergensmiljøet i et forskningscluster rundt temaet

9 . Bidra til etablering av et UNESCO Man and Biosphere-område i Nordhordland og bruke dette området 
aktivt i forskning, undervisning og formidling . 

Spesielle initiativer inn mot biologiens uløste spørsmål
BIO vil være en synlig deltaker på den internasjonale forskningsarenaen i utforskningen av 
biologiens uløste spørsmål, og internasjonalt ledende innenfor enkelte områder .

H  Styrke forskning innen biodiversitet, systematikk og paleoøkologi
1 . Videreutvikle samarbeidet innenfor biodiversitetsforskningen på tvers av fyla, økosystemer og 

metodiske tilnærminger
2 . I samarbeid med Bergen Museum arbeide for felles faggrupper eller forskningsgrupper i systematikk, 

ledet enten fra BIO eller BM
3 . I samarbeid med BM styrke systematikkforskningen i Bergen, og sikre at metodiske aspekter sammen 

med den tradisjonelle kunnskapen om arter og organismegrupper blir ivaretatt i innretningen av nye 
stillinger innenfor feltet

4 . Ta ut potensialet som ligger i den nye paleoøkologiske AVIT-fasiliteten ved en framtidig vridning av 
fagfeltet mot utforskning av økologiske mønstre og prosesser over lange tidsskalaer, noe som skaper 
muligheter for forskningssamarbeid mellom paleoøkologer, evolusjonsøkologer, biodiversitetsforskere 
og systematikere

5 . Arbeide for en SFF knyttet til biodiversitetsforskningen

I   Styrke forskning innen evolusjonær og molekylær økologi, fra gen til økosystem (Evo-
Devo-Eco)

1 . Videreutvikle satsingen på å forankre evolusjonær økologi både i klassisk fitness-basert teori og 
molekylære mekanismer

2 . Stimulere til flere og sterkere koblinger mellom den teoretiske og empiriske evolusjonære økologien
3 . Samarbeide med Computational Ecology Unit (UniResearch) og andre relevante samarbeidspartnere 

om aktiviteter innen feltet
4 . Videreutvikle utviklingsbiologisk forskning hvor en bruker modellorganismer for funksjonelle studier og 

komparative analyser med marine arter
5 . Styrke samarbeidet med Sars-senteret i studier av biologiske prosesser i marine organismer

J  Styrke forskning innen mikrobiologi
1 . Styrke den unike kombinasjonen av mikrobiell økologi og fysiologi, ved bedre å utnytte potensialet i 

den brede forskningsprofilen innen mikrobiologi 
2 . Videreutvikle forskningen på intracellulære prosesser (metabolisme, regulering, transport, 

makromolekylære interaksjoner etc .) i et systembiologisk perspektiv .
3 . Videreutvikle BIOs styrke i marin mikrobiologi gjennom å kombinere vår ekspertise på dette feltet med 

ekspertise i molekylærbiologi, bioinformatikk og modellering . 
4 . Arbeide for etableringen av en SFF som binder sammen makrobiell og mikrobiell kvantitativ økologi . 

14  http://www.whoi.edu/science/cohh/
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K  Geobiologi
1 . Videreføre satsingen på geobiologi gjennom deltagelse i Senter for geobiologi (SFF) i strategiperioden
2 . Legge til rette for videreføring av fagfeltet geobiologi gjennom et samarbeid med Institutt for 

geovitenskap etter utløpet av SFF-perioden hvor BIO følger opp de forpliktelser som ligger i 
universitetets exit-strategi for senteret

Spesielle initiativer inn mot marin forskning fra genom til biom
BIO skal være en hovedaktør i marin biologisk forskning nasjonalt og internasjonalt ved å utnytte vår sterke 
posisjon i hele forskningskjeden fra molekylære prosesser til akvakultur og oseanografi, fra genom til biom . 

L  Generelt
1 . Bruke vår kompetanse på marine organismer og økosystemer og vår marine infrastruktur til å studere 

grunnleggende biologiske spørsmål
2 . Promotere strategiske universitetsprogram og SFF-initiativ som styrker den vitenskapelige relevansen 

og kvaliteten innen fagområdet
3 . Støtte arbeidet med tilrettelegging og lagring av tidsserier og biologisk materiale basert på lab- og 

feltinnsamlet materiale 
4 . Styrke samarbeidet på tvers av BIOs forskningsgrupper og andre relevante fagmiljø (UiB, UniResearch, 

HI, NIFES m .fl .)
5 . Dekke hele forsknings- og utdanningskjeden innenfor det marine feltet fra genom til biom gjennom 

å komplementere egen kompetanse ved aktiv bruk av bistillinger, delfinansierte ph .d .- og postdoktor-
stillinger og prosjektsamarbeid med faglig sterke og relevante eksterne fagmiljø 

6 . Stimulere og tilrettelegge for translasjonell forskning mellom næringsaktører innen havbruk og 
fiskeri og akademiske fagmiljø innen molekylærbiologi, fiskehelse, utviklingsbiologi, fysiologi, marin 
biodiversitet, fiskeriøkologi, miljøtoksikologi, evolusjon og modellering

7 . Støtte samarbeid mellom lokale aktører for å utløse synergieffekter og stordriftsfordeler ved anskaffelse 
og drift av kostbart utstyr og infrastruktur

M  Fiskebiologi, akvakultur og fiskehelse
1 . Ta ut potensialet som ligger i fasilitetene innen eksperimentelle studier av levende fisk ved 

Marineholmen (marin larvelinje, guppylab, sebrafisklab, ILAB mm) og hos nærliggende 
samarbeidspartnere (HI, NIFES og næringsaktører) 

2 . Bruke BIOs forskningsmiljø og den nyetablerte SFIen innen lakselus som node for translasjonell 
forskning fra evolusjonær økologi til lusebehandling (6 .1 .7)

Det vises forøvrig til generelle kvalitets- og relevanshevende tiltak og tiltak som spesielt gjelder den marine 
forskningen under 6 .1 .1, 6 .1 .2, 6 .1 .3 .1 og 6 .1 .3 .2 . 

Spesielle initiativer inn mot effekter av globale endringer

N  Generelt
1 . Koordinere og synliggjøre forskning med relevans for de store globale utfordringene
2 . Formidle forskningsresultater med relevans for miljøproblemer som effekter av klimaendringer, 

overbeskatning, forurensning, introduserte arter og habitatendringer til beslutningstagere og 
allmennhet . 

3 . Bidra til samfunnets behov for mat, helse og energi gjennom forskningsbasert innovasjon og 
næringsutvikling med basis i vår marine forskningsaktivitet 
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O  Klima, nordområdene og miljø
1 . Oppgradere og videreutvikle infrastrukturen på Marinbiologisk stasjon på Espeland for å sikre stasjonen 

som en attraktiv internasjonal arena for klimaforskning
2 . Ta ut potensialet i vår klimaforskning gjennom å samarbeide med Bjerknessenteret, Senter for for 

klimadynamikk, og andre relevante miljøer 
3 . Bidra i klimaforskningen med vår kompetanse om terrestre og marine økosystemers dynamikk og 

respons på endringer 
4 . Bidra aktivt i relevante utvalg for klimaforskning og synliggjøre vår aktivitet og relevans innen dette 

feltet 
5 . Øke vår aktivitet i nordområdene bl .a . gjennom å bruke Svalbard og UNIS mer aktivt i forskning 

og utdanning for å utnytte de mulighetene forskning i Nord gir for å styrke den vitenskapelige og 
samfunnsmessige relevansen i vår faglige aktivitet 

6 . Bidra aktivt i UiBs utvalg for nordområdeforskning og synliggjøre vår aktivitet i nordområdene
7 . Bidra i arbeidet med etablering av Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) 
8 . Styrke integreringen av miljøtoksikologiske aspekter i forskning inn mot oppdrett, helse og ernæring, 

men også mer generelt mot det marine og arktiske økosystemet 
9 . Arbeide for et tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid om toksikologi og HMS-rettet forskning som 

knytter sammen miljøtoksikologi med yrkesmedisin, yrkeshygiene, kjemi, farmasi, risikoanalyser o .l .

19



P  Bioteknologi, mat og helse
1 . Arbeide for en synliggjøring av vår kompetanse innen bioteknologi inn mot nasjonale satsinger på 

temaet
2 . Samarbeide med NIFES og fagmiljøer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om forskning og 

utdanning innen ernæring
3 . Gjennom forskning med høy vitenskapelig relevans, bidra til kunnskapsbasert forvaltning av marine 

ressurser, bærekraftig marin matproduksjon, og sunn og trygg mat 
4 . Samarbeide med farmasimiljøet ved UiB og farmasøytisk industri 

Q  Styrke vitenskapelig relevans i samarbeidet med land i sør
1 . Stimulere utvalgte aktiviteter innen forskning og utdanning som utnytter og styrker vår kompetanse og 

innsikt i de globale utfordringene
2 . Aktiv bruk av nasjonale og internasjonale programmer som stimulerer forskningssamarbeid med 

vitenskapelig relevans for våre fagområder
3 . Bruke UiB Global til å etablere samarbeidsrelasjoner lokalt og delta aktivt i utformingen av 

utviklingsrelatert (global) forskning ved UiB med fokus på temaene vann, mat, helse, miljø, klima og 
ressursforvaltning .

4 . Ta initiativ til en regelmessig konferanse i samarbeid med næringslivet på Vestlandet for å identifisere 
felles interesseområder for forskning, næringsutvikling og handel mellom aktører i Norge og land i sør 

5 . Ta initiativ til at det etableres et Research and Business Development nettverk mellom forsknings- og 
næringsaktører i Norge og samarbeidspartnere i sør 

6 . Legge til rette for kontakt med fagmiljø innenfor og utenfor fakultetet og institusjoner i land i sør med 
sikte på tverrvitenskapelig prosjektsamarbeid

7 . Etablere kontakt med norske politiske myndigheter, FN-systemet og Verdensbanken for å være 
informert om endringer i prioriteringer og finansieringsmuligheter, for å fremheve og markedsføre våre 
potensielle bidrag til utvikling i sør gjennom forskning og kompetansebygging, og for å markedsføre 
våre utdannete kandidater

8 . Bidra med administrative støttefunksjoner for å møte de spesielle utfordringene denne aktiviteten 
medfører, og klargjøre roller, ansvarsområder og funksjoner

9 . Delta i kapasitetsoppbygging inn mot våre naturlige faglige samarbeidspartnere og aktivt bruke 
eksterne finansieringskilder som retter seg mot slik virksomhet

10 . Synliggjøre feltet gjennom BIO Globals aktiviteter og nettside
11 . Bruke forskningsaktiviteter og nettverk innenfor dette feltet til å styrke BIOs forskningsbaserte 

utdanningstilbud på alle nivå
12 . Utvikle en handlingsplan for BIO Global

Strategi for utdanningskvalitet
BIO skal utdanne kandidater på bachelor-, master- og ph .d .-nivå som er høyt kvalifiserte og godt forberedt 
til å møte sin rolle som morgendagens ledere innen forskning, utdanning, industri og samfunn . Gjennom 
sitt daglige virke skal studentene sosialiseres inn i en fagkultur preget av kvalitet, faglige ambisjoner og høy 
etisk standard . 

R  Styrke utdanningsprogrammene i biologi
1 . Utvikle fremtidsrettete og innovative studieprogram
2 . Styrke felt- og laboratorieundervisningen i grunnutdanningen
3 . Styrke fokus på det vitenskapelige håndverket i undervisningen (empiriske og teoretiske metoder, 

dyreetikk, god siteringspraksis og generelle forskningsetiske krav til åpenhet, kvalitet, etterrettelighet15)
4 . Fremme fremragende undervisning og veiledning
5 . Arbeide målrettet for et Senter for fremragende utdanning (SFU) på BIO 

15  www.etikkom.no/retningslinjer/nent
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6 . Opprette og bruke et faglig rådgivende utvalg for utdanning (Educational Advisory Board)
7 . Fremme integreringen av bachelorstudentene i instituttet og forskningen vår
8 . Fremme studentaktiv forskning og prosjektoppgaver i bachelor-programmet, også for å styrke 

rekrutteringen av masterstudenter
9 . Styrke forskningsgruppenes rolle i masterutdanningen og rekrutteringen til masterprogrammene
10 . Bruke II-er-stillinger aktivt for å utnytte den totale kompetansen i bergensmiljøet og andre sterke 

samarbeidspartnere inn mot BIOs undervisning 
11 . Styrke nettverk med industri og forvaltning for å kunne tilby studentene nærings- og 

forvaltningsrelaterte oppgaver og prosjekter

S  Styrke forskerutdanningen
1 . Styrke veilederkompetansen blant de ansatte og øke kvaliteten på veiledningen
2 . Styrke forskningsgruppenes rolle som læringsmiljø for kandidatene, med ansvar for at de tilegner seg 

det vitenskapelige håndverket inkludert gode forskningsetiske kunnskaper og holdninger14

3 . Bedre integreringen av eksterne kandidater
4 . Styrke kvalitetssikringen av kandidatenes kompetanse og progresjon
5 . Gi ph .d .-studentene økte muligheter til å tilegne seg generelle ferdigheter
6 . Sikre at de forskerskolene som BIO deltar i, er aktive og gode bidragsytere i forskerutdanningen, 

gjennom blant annet å tilby fag- og forskningsrelevante kurs, seminarer og workshops
7 . Fremme internasjonal deltagelse på konferanser, seminarer og workshops og forskningsopphold i 

utlandet som en del av forskerutdanningen
8 . Etablere et pilotprosjekt for ph .d .-karrieresenteret

Strategi for et godt, trygt og utviklende arbeidsmiljø
BIO skal kjennetegnes av et intellektuelt, kollegialt, sikkert og produktivt arbeidsmiljø for ansatte og 
studenter . Arbeidsmiljøet skal støtte opp under grunnleggende forskning og forskningsbasert utdanning 
og være inkluderende, preget av åpenhet, vennlighet, høflighet, raushet og god samarbeidsvilje . Hensynet 
til helse, miljø og sikkerhet skal være integrert i alt arbeid ved instituttet slik at ikke medarbeidere og 
studenter utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker . 

T  Stimulere til et godt arbeidsmiljø, gode holdninger, avklarte roller og gode prosesser
1 . På BIO skal vi møte våre medarbeidere, kolleger og studenter med respekt og raushet, legge vekt 

på å se verdien i andres arbeid og omtale den faglige virksomheten i andre forskningsgrupper og 
studieprogram på en positiv måte 

2 . For å sikre medarbeidernes eierskap og lojalitet til BIOs strategiske veivalg og beslutninger, skal viktige 
prioriteringer forankres i åpne og involverende prosesser der relevante fora er involvert (strategi, 
budsjett, planarbeid) 

3 . Styrke intern kommunikasjon og avklare og tydeliggjøre linjer og ansvarsforhold
4 . Anerkjenne lederskap og initiativ fra studenter og ansatte

U  Styrke det intellektuelle, kollegiale miljøet
1 . Skape muligheter for å lære og dele kunnskap
2 . Legge til rette for gode møteplasser på tvers av gruppetilhørighet og ansattkategorier

 - Videreføre BIO-seminarserien og i tillegg opprette en seminarserie der vitenskapelige 
problemstillinger drøftes mer i dybden

 - Videreføre Teknikerforum
3 . Støtte utviklingen av gode, konstruktive og effektive forskningsgrupper 
4 . Videreutvikle en effektiv og kompetent administrativ og teknisk stab
5 . Styrke mottak og integrering av nyansatte (mottak, oppfølging og mentoring)
6 . Etablere gode rutiner for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler 
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V  Ivareta et trygt og sikkert arbeidsmiljø 
1 . Ha kontinuerlig fokus på et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom HMS-arbeidet
2 . Øke bevisstgjøring og bedre holdninger til risikofylt arbeid inkludert felt, tokt og reiser, gjennom 

informasjon, kompetanseheving og rutineforbedring
3 . Videreføre HMS-kurs for nye bachelorstudenter
4 . Innarbeide rutiner for rapportering av nestenulykker for å få oversikt over problemområder hvor tiltak 

må settes inn
5 . Håndtere avfall på trygg, sikker og effektive måter
6 . Sikre at kjemikalier er risikovurdert og registrert, og at håndteringen av dem er i tråd med kjemikalienes 

risiki

Strategi for formidling og samfunnskontakt
BIO skal bidra med grunnleggende og grensesprengende kunnskap og gi relevante innspill til skole, 
allmennhet og beslutningstakere . Vi skal være et aktivt og synlig forsknings- og utdanningsmiljø som 
tiltrekker oss de beste forskerne og de dyktigste studentene . 

W  Generelt
1 . Støtte og motivere enkeltforskerne i deres formidlingsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten
2 . Innenfor områder hvor BIO besitter særskilt kompetanse skal vi bistå myndigheter og beslutningstakere 

med vår ekspertise
3 . Fremme en formidlingsvennlig atmosfære blant de ansatte
4 . Anerkjenne og belønne god formidling og popularisering
5 . Sette av tid og ressurser til formidlingsarbeid både i ledelsen og i det enkelte prosjekt
6 . Synliggjøre instituttets studietilbud overfor studiesøkende i videregående skole og relevante høgskoler
7 . Synliggjøre yrkesmuligheter for våre kandidater 
8 . Synliggjøre instituttets potensial som samarbeidspartner overfor næringsliv og forvaltning
9 . Støtte kompetanseutvikling innen formidling blant administrasjon og vitenskapelig ansatte
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