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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

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).
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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 
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, 

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.

4  The Lund Declaration (2009); Millennium Ecosystem Assessment. 
5  The ostende Declaration (2010), http://www.eurocean2010.eu/declaration 
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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.

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 geobiologi6, 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?

6  Senter for geobiologi, www.uib.no/geobio 
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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 
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 modellorganismer7, 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 

7  Sebrafisk, guppy, Appendikularia, Cnidaria, Ascidia, lakselus, Porifera, plankton, bakterie- og viruskulturer. 
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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 
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. 
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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.
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