
 

 

 

  

 

 

BIO298 YRKESPRAKSIS I BIOLOGI II 

Praksisplasser 

Vår 2018 

 

Les om hva praksisstudentene våre opplever  

på bloggen Biologipraksis: biopraksis.w.uib.no  

 

1. STATENS NATUROPPSYN (SNO) 

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi 

fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt. 

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets 

atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2800 verneområdene i Norge. Veiledning og 

informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og 

skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene. 

 

Oppgaver 

Statens naturoppsyn Bergen har for tiden 1 ansatt, og kan ha 1 student i praksis (kun plass til en passasjer 

i tjenestebilen). Oppgavene vil i all hovedsak foregå i naturreservat, med oppgaver i samband med tilsyn, 

registreringsarbeid og skjødsel. Skjødsel kan være alt fra plukking av marint søppel, reparasjon av 

skilttavler, bygging av gjerde, til bekjempelse av fremmede arter. Registreringsarbeid vil gjelde både 

fremmede arter og trua arter.  

Arbeidet foregår med oppmøte på Osøyro, med mindre annet er avtalt av praktiske årsaker, med 

arbeidsområde fra Sveio til Fedje. Noe arbeid vil foregå på veiløse øyer, med båttransport til og fra.  

Statens naturoppsyn er en feltorganisasjon som også rykker ut på en god del meldinger på kort varsel, der 

en ikke kan ha med student. Mye arbeid er også væravhengig. Studenten må derfor påregne at avtaler 

flyttes på kort varsel, eller at væravhengige oppdrag blir endelig bestemt kvelden før. 

Arbeidsdagens lengde er også høyst variabel – fra 6 til 15 timer vil forekomme, alt etter oppdrag. Noen 

oppdrag blir lange fordi det både er langt å kjøre og ferjer, og/eller at det er langt å gå til fots. 

Studenten må være i god fysisk form, være vant med å gå langt i ulendt og bratt terreng (også utenfor sti) 

og være kledd etter vær- og føreforhold. Med langt menes opp til 15-20 km i vanlig gangfart.  

 

 

Inst i tut t  for biologi  

I ns t i t u t t  f o r  b iov i t e ns ka p  

https://biopraksis.w.uib.no/
http://www.naturoppsyn.no/
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2. NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA) 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Norges største miljøinstitutt med nærmere 250 ansatte. 

Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg 

driver NINA en avlsstasjon for fjellrev på Oppdal og en forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i 

Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og 

evaluering med utstrakt bruk av feltarbeid, både i innland og utland. NINA har stor bredde i sin 

kompetanse, der kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer, landskap og menneskets bruk av naturen er 

grunnlaget for vår forskning og for å finne de riktige løsninger på dagens og fremtidens miljøproblemer. 

 

Oppgaver 

Databaser og behandling av biologiske data (1 student)  

 

Vi ønsker en student som er interessert i statistikk og som kan bidra til database-bearbeiding og statistiske 

analyser av biologiske data innen to prosjekter: 

 

1) Genetisk variasjon innen sopp. Studenten skal hente ut soppdata fra ulike databaser, både interne 

databaser i NINA, men også eksterne databaser som GenBank, BOLD UNITE etc. Disse dataene er 

barkodesekvenser fra ulike rot-assosierte sopper (mykorrhiza-sopp) som skal stilles sammen i en 

større matrise og videre benyttes til ulike statistiske analyser. Typiske analyser vil være å se på 

genetisk variasjon knyttet til vertsspesifisitet, geografisk avstand og lignende.  

 

Kontaktperson: Rakel Blaalid, rakel.blaalid@nina.no. 

 

2) I tillegg skal studenten transkribere (klargjøre) vegetasjonsdata fra ruteanalyser (karplanter moser 

og lav) innsamlet i 2017 for statistiske analyser. Typisk databehandling vil være å lete etter 

sammenhenger mellom arters distribusjon og faktorer som påvirker dette, eksempelvis 

klimavariabler.  

 

Kontaktperson: Joachim Töpper, joachim.topper@nina.no.  

Dataene skal bla. analyseres ved bruk av statistikkprogrammet R (www.r-project.org). Det stilles således 

krav til noe kunnskap og bruk av R, men videre opplæring vil bli gitt. 

Studenten vil ha arbeidssted ved NINA-Bergens lokaler. PC og dataprogramvare stilles til disposisjon. 

Arbeidet kan settes i gang i januar 2018. 

 

Feltarbeid i en sjøfuglkoloni (1 student)  

NINA Bergen gjennomfører årlig feltarbeid i fuglefjellet på Hjelmsøya i Vest-Finnmark. Prosjektet er en del 

av SEAPOP (www.seapop.no), det største nasjonale sjøfuglprosjektet i Norge. Arbeidet omfatter først 

forberedelser til feltarbeidet (mai), så rutinemessig overvåkning av bestandsstørrelse, hekkesuksess, 

voksenoverlevelse og næringsvalg hos lunde, lomvi og krykkje. Noe foreløpige analyser vil bli utført i felt.  

 

Forberedelser til feltarbeidet vil gjøres fra NINA’s kontor i Bergen. Feltstasjonen ligger uten vegforbindelse 

ytterst på Hjelmsøya i Måsøy kommune, Finnmark. Studenten kommer til å jobbe sammen med 4-5 andre i 

felt over en periode på minst 14 dager i juni-juli. Det er en fordel med båterfaring samt erfaring med sikring i 

https://www.nina.no/
mailto:rakel.blaalid@nina.no
mailto:joachim.topper@nina.no
http://www.r-project.org/
http://www.seapop.no/
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bratt terreng. Forsøksdyrkurs, erfaring med håndtering av fugl slik som ringmerking, blodprøvetaking ol. er 

ikke nødvendig, men en fordel.  

Kontaktperson: Geir Systad, geir.systad@nina.no.  

 

Forskningsprosjekt på oter, mink og sjøfugl (1 student)  

Prosjektet fokuserer på ekspansjonen av oter i Sogn og Fjordane og Hordaland, og hvordan dette får 

betydning for utbredelsen til mink i områdene der de overlapper. I tillegg vil vi følge eventuelle effekter 

denne dynamikken kan ha for hekkende sjøfugl. Studiet gjennomføres på 3-4 lokaliteter fra Halsnøy i sør til 

Gulen i nord. En masterstudent er engasjert i prosjektet, og praksisstudenten vil jobbe sammen med 

denne. Praksisen omfatter innsamling av oterdata ved hjelp av viltkameraer og innsamling av sportegn, 

overvåkning av hekkesuksess hos hekkende måker på studieplottene samt gjennomgang av 

bildematerialet fra viltkameraene. Studenten vil bli satt inn i oppsett og design av forsøket. Det er en fordel 

at studenten har båterfaring. 

Kontaktpersoner: Arild Landa, arild.landa@nina.no / Geir Helge Systad, geir.systad@nina.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geir.systad@nina.no
mailto:arild.landa@nina.no
mailto:geir.systad@nina.no
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3. OCEAN BERGEN AS 

Ocean Bergen AS jobber med teknologiutvikling for bærekraftig produksjon av mat, materiale og energi fra 

havet. Vi er spesielt interessert i bentiske tunikater som råstoff for fiskefor og biopolymerer og vi jobber i 

flere prosjekter der vi utvikler produksjon- og høstesteknologi, foredling, og utvikling av div produkter. 

Ocean Bergen jobber og med integrerte system som kombinerer diverse organismer i et integrert 

multitrofiskt akvakultur konsept for å generere et mer bærekræftigt havbruk. Vi holder til på Espegrend 

(Espelandsveien 232).  Du kan lese mer på våre hjemmesider: www.oceanbergen.no  

 

Oppgaver 

The use of Ascidians for biological cleaning of water 

Using the extraordinary filtration capacity of the tunicate ascidian Ciona intestinalis, this project aims to 

further develop aquaculture installations of tunicates by cleaning surrounding water masses for a more 

sustainable production of marine proteins and cellulose products with minimal impact on local and global 

marine ecosystems. C. intestinalis have high growth rates and filtration capacities, can be settled and 

cultured under high densities, and retain particles under 1 micro-m. The latter implies that they can retain 

marine bacteria. In addition, the biomass of Ciona is attractive for marine protein production for animal feed 

and cellulose for a diverse set of polymer applications. The project aims to test the filtration capacity 

throughout Ciona life cycle at different salinities in order to evaluate its ability to clean water in different 

ecosystems. The student will work in close connection with at University of Bergen as well as a marine bio-

producing company, Ocean Bergen AS, aiming at exploring the tunicate biomass for a range of different 

commercial products. For more on the experimental organism, see http://vimeo.com/79300411   

Contact person: Christofer Troedsson, Christofer.Troedsson@oceanbergen.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oceanbergen.no/
http://vimeo.com/79300411
mailto:Christofer.Troedsson@oceanbergen.no
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4. SKOLELABORATORIET I REALFAG 

Skolelaboratoriet i realfag arrangerer kurs for lærarar og driv prosjekt for skuleverket. Dei to største 

prosjekta er Miljølære.no  og Kart i skolen. Arbeidsoppgåvene hjå oss kan vere knytt til lærarkurs, til 

prosjekta våre eller å lage frittståande undervisningsressursar for elevar i skulen. Me har sett opp to 

konkrete forslag til oppgåver, men er også opne for innspel frå studentane dersom dei har noko dei har 

spesielt lyst til å gjere.  

 

Oppgaver 

Artskort: Bestemmingslitteratur i baklomma (2 studentar)  

Vanleg bestemmingslitteratur er ofte tung å bruke for elevar i 

skulen. Og i skikkeleg bergensvêr blir både papir og mobil våte. 

Me har difor laga artskort: små laminerte kort på storleik med 

fotballkort, som elevane får med seg ut (sjå bilete nedanfor). 

Tilbakemeldingane har vore gode, og me har lyst til å utvide med 

nye grupper. Studentane kan velge kva tema eller grupper dei vil 

arbeide med.  

Kontaktperson: Olaug Vetti Kvam, olaug.kvam@uib.no,  

tlf. 55582227.  

 

 

Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Valentina hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

Fra student til biolog 

Make realfag great again! 

Ut på tur, aldri sur!  

Takk for meg!  

 

 

 

 

 

 

 

Inst i tut t  for biologi  

http://www.uib.no/skolelab
https://www.miljolare.no/
https://kartiskolen.no/
mailto:olaug.kvam@uib.no
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/07/fra-student-til-biolog/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/11/make-realfag-great-again/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/31/ut-pa-tur-aldri-sur/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/09/takk-for-meg-6/
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5. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) 

Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. 

Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i 

Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Forskning og råd fra 

Havforskningsinstituttet skal være med å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne 

høste av de store verdiene i havet og på kysten.  

Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og 

stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. Den tette 

sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda 

bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd. 

 

Oppgaver  

Nærmere beskrivelse kommer. Oppgavene blir innenfor HI sin kjernevirksomhet. 

 

Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Line hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

Praksis ved Havforskningsinstituttet 

Austevoll 

Austevoll – del 2 

Nordnes 

 

 

 

Natalie hadde praksis her våren 2016, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

Klar for Havforskningsinstituttet 

Gøy på HI 

Spennende resultater 

Takk for meg! 

 

 

https://www.imr.no/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/07/praksis-ved-havforskningsinstituttet/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/31/austevoll/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/14/austevoll-del-2/'
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/19/nordnes/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/02/13/klar-for-havforskningsinstituttet/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/04/30/813/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/05/26/spennende-resultater/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/06/20/takk-for-meg-2/
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6. UNI RESEARCH MILJØ: SAM-MARIN - SEKSJON FOR ANVENDT 

MILJØFORSKNING 
 

SAM-Marin (Seksjon for anvendt miljøforskning) er en liten gruppe under Uni Research Miljø, som blant 

annet har fokus på plastforurensning fra makroplast til mikroplast. Uni Research driver for tiden et 

tverrfaglig regionalt pilotprosjekt om kartlegging av makroplast i skjærgården, i samarbeid med ideelle 

organisasjoner som Norges Jeger og Fiskerforbund, Dale Oen Experience, Naturvernforbundet, og flere 

kystkommuner. Marte Haave (Forsker II, PhD i toksikologi) har jobbet med miljøundersøkelser i Uni 

Research siden 2012, og mikroplast i miljøet siden 2015, og jobber også med kartleggingen av makroplast 

langs kysten. 

SAM-Marin har som langsiktig strategi å etablere seg innen marin plastforsøpling og mikroplastanalyser fra 

ulike miljøprøver. Studenter vil kunne tilknyttes tverrfaglige forprosjekt og strategiske satsninger. Hensikten 

er å bidra i etablering av systemer for analyser og overvåkning av plastforurensning. 

Oppgaver 

SAM-Marin har som langsiktig strategi å etablere seg innen marin plastforsøpling og mikroplastanalyser fra 

ulike miljøprøver. Studenter vil tilknyttes det tverrfaglige forprosjektet, nye mikroplast-prosjekter og andre 

strategiske satsninger. Det vil kunne bli samarbeid på tvers av Bergen Marine Forskningsklynge (UiB, HI) 

og med IRIS i Stavanger. Hensikten er å bidra i etablering av systemer for analyser og overvåkning av 

plastforurensning. 

Det vil være ønskelig med 2-3 studenter. 

1) Oppgaven går ut på å bidra til å utvikle og forbedre kartleggingsverktøy og online 

registreringsverktøy for å utnytte frivilliges innsats til standardisert datainnsamling 

(«folkeforskning»). Studenten vil delta på feltarbeid og registrering noen dager i semesteret (HMS 

opplæring vil gis før feltarbeid). Oppgaven gjøres i samarbeid med geologer ved Uni Research 

CIPR, men hovedvekten av arbeidet er på Uni Miljø som biolog/toksikolog. Studenten forventes å 

ha grunnleggende ferdigheter i Excel og Word, og å kunne skrive og snakke norsk med skoler og 

publikum. Det vil kunne bli noe pressekontakt. 

 

2) En annen oppgave vil være i lab ved separasjon- og rensing av mikroplast fra sediment, jord og 

biologiske prøver. Det forutsettes da erfaring i kjemi / laboratoriearbeid med f.eks organisk kjemi, 

cellebiologi eller biokjemi. Arbeidet innebærer bruk av lett etsende kjemikalier, hvor det er behov for 

enkelt verneutstyr. Arbeidet utføres på lab i Sandviken (ca. 3km fra sentrum), og arbeidet vil da 

kreve daglig tilstedeværelse i korte perioder. Studenten må ha interesse for laboratoriearbeid og å 

være i stand til å arbeide selvstendig, nøyaktig og kvalitetssikret i et laboratoriemiljø. HMS 

opplæring vil gis før lab-arbeid. 

 

Arbeidet i begge oppgaver vil være variert og kan i begge tilfeller innebære arbeid i strandsone og på båt, 

men også arbeid i lupe/mikroskop på lab. Arbeidet vil kunne innebære samarbeid med Kjemisk Institutt ved 

UiB om polymer-analyser ved IR-spektroskopi (FT-IR) og også med ungdomsskoleelever for loggføring av 

innsamlet plast fra kommunal innsamling i strandsonen.  

Studenten må være selvstendig, utadvendt, ha gode samarbeidsevner og være fleksibel med hensyn til 

arbeidssted og arbeidstid i praksisperioden, da det kan bli noe reising til feltarbeid og sen retur. 

Arbeidsperiodene kan være intensive. Førerkort vil være en klar fordel. 

http://uni.no/nb/uni-miljo/sam-marin-marinbiologi/
http://uni.no/nb/uni-miljo/
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Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Nora hadde praksis her våren 2016, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

 

Hei. Hallo? Heisann!  

HEI BLOGGEN! 

«Utvikling av regional kompetanse og kostnadseffektive metoder for å 

kartlegge marin mikroplast i Bergen» 

Farvel Berta 

 

 

 

 

 

 

June hadde praksis her høsten 2016, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

  En liten introduksjon 

  Berta du er en deilig maskin! 

  Jakten på mikroplast i byfjorden! 

  Siste Berta-blogg fra meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biopraksis.w.uib.no/2016/08/28/hei-hallo-heisann/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/10/17/hei-bloggen-3/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/11/28/utvikling-av-regional-kompetanse-og-kostnadseffektive-metoder-for-a-kartlegge-marin-mikroplast-i-bergen-2/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/11/28/utvikling-av-regional-kompetanse-og-kostnadseffektive-metoder-for-a-kartlegge-marin-mikroplast-i-bergen-2/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/21/farvel-berta/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/09/01/en-liten-indroduksjon/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/11/01/berta-du-er-en-deilig-maskin/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/14/jakten-pa-mikroplast-i-byfjorden/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/21/siste-berta-blogg-fra-meg/'
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7. UNI RESEARCH MILJØ: LFI – LABORATORIUM FOR 

FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE 
 

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Uni Research jobber med oppdrag som 

omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi. Vi har spesiell kompetanse 

på laksefisk (laks, sjøørret, innlandsørret) og bunndyr, og hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for 

at disse artene skal ha livskraftige bestander. Vi jobber blant annet med restaurering av vassdrag der 

målsettingen er at menneskelig aktivitet skal kunne kombineres med gode miljøbetingelser for liv. 

Vi har lokaler i nærheten av Universitetet i Bergen, og samler data i felt i store deler av Sør-Norge. 

Resultatene fra arbeidet vårt publiseres enten i engelskspråklige fagtidsskrifter eller i egen rapportserie på 

norsk. 

 

Oppgaver 

Generell ferskvannsøkologi (2 studenter) 

Dette inkluderer ulike typer aktiviteter i lab og i felt som tidvis kan være varierende og tidvis mer 

rutinepreget. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være deltakelse på feltarbeid, videoanalyse av gytefisk, 

oppgjøring av fisk i lab, tilrettelegge biologisk database og sortering av bunndyr. Vi er ofte i felt både i 

nærområdet og langs hele Vestlandet og er svært takknemlig for all hjelp fra dere! Typisk feltarbeid 

inkluderer el-fiske og merking av fisk, restaurering av vassdrag, innsamling av bunndyrprøver eller 

kartlegging av habitater, gyteplasser og naturtyper. 

Funksjonell biodiversitet (1 student) 

Spesielt interesserte studenter kan utføre et forskningsprosjekt innen funksjonell biodiversitet for bunndyr 

fra ferskvann. LFI har i en årrekke overvåket bunndyr i Norge for å dokumentere påvirkning fra sur nedbør. 

I dette prosjektet vil man bruke innsamlede data på bunndyr til å finne om økosystemenes funksjon er 

endret som følge av sur nedbør. Dette vil gjøres ved å legge til funksjonell informasjon om ulike 

nøkkelarter, for så å finne om en endring i artssamfunn over tid også har ført til en endring i funksjon. 

Prosjektet er en pilot og et ledd i et pågående større prosjekt. 

Opplæring innenfor arbeidsoppgavene vil gis, og vi setter ingen krav til kompetanse annet enn at dere er 

motiverte biologistudenter. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Bergen og i felt. Studenter på utplassering 

kan være hos oss fast en dag i uken, men dette er fleksibelt.  

Kontaktperson: Gaute Velle, gaute.velle@uni.no, 55582909. Mer info om oss: www.uni.no/nb/uni-miljo/lfi/ 

 

 

 

 

 

http://uni.no/nb/uni-miljo/lfi/
http://uni.no/nb/
mailto:gaute.velle@uni.no
http://www.uni.no/nb/uni-miljo/lfi/
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Lese om studenter som har hatt praksis her? 

 

Christian Lucien hadde praksis her høsten 2016, les hans blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis 

UiB. 

 

På tide med relevant erfaring? 

Det lange forsinkede blogginnlegget (del 1 av 2) 

Biolog inne, biolog ute 

Kjære dagbok; Land i sikte 

 

 

 

 

Ingrid hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

UNI Research Miljø: Ferskvannsøkologi 

Fiskedissekering og første tur i felt 

Felttur i Aurland 

Siste del av praksisoppholdet og 

spennende gassovermetningforsøk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biopraksis.w.uib.no/2016/09/05/pa-tide-med-relevant-erfaring/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/11/09/det-lange-forsinkede-blogginnlegget-del-1-av-2/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/08/1457/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/19/kjaere-dagbok-land-i-sikte/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/07/uni-research-miljo-ferskvannsokologi/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/11/fiskedissekering-og-forste-tur-i-felt/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/16/felttur-i-aurland/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/16/siste-del-av-praksisoppholdet-og-spennende-bunndyrforsok/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/16/siste-del-av-praksisoppholdet-og-spennende-bunndyrforsok/
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8. NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)  

NIBIO er et institutt under Landbruks- og matdepartementet som jobber med problemstillinger innen 

landbruk, skogbruk og miljø (se www.nibio.no).  En av forskningsstasjonene er lokalisert i Lofthus, 

Hardanger, der fruktrelatert forskning er sentralt. Vi har flere aktuelle oppgaver innen plantehelse, 

fruktdyrking og lagringsproblemstillinger for biologistudenter på utplassering. Overnatting er mulig i NIBIO 

sine lokaler. 

 

Oppgaver 

Skadegjørere i frukttrær – skadeterskler, varsling og prognoser (1 student, vår) 

Skadegjørere i frukt innebærer insekter, midd og andre småkryp som gjør skade på frukttrær og avling. 

Tilstanden i frukthagene må derfor sjekkes jevnlig for mulige angrep av skadegjørere, og det finnes flere 

metoder for å gjøre dette som luktfeller og bankeprøver. Arbeidet vil være på våren fra midten av april til 

begynnelsen av juli og bestå av både feltarbeid og sortering på laboratoriet. Det vil være mest 

hensiktsmessig å jobbe noen dager og kanskje en uke eller to i slengen.  

Kontaktperson: Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@nibio.no 

Effekt av gjødsling (1 student)  

I økologisk epledyrking brukar ein organiske gjødselslag (kompost, husdyrgjødsel o.l.). Desse må brytast 

ned til enkle næringssalt før frukttrea kan ta dei opp og gjera seg nytte av dei. For å få raskare effekt av 

gjødslinga, prøver ein med flytande økologisk godkjent gjødsel. Det skal gjennomførast gjødslingsforsøk 

med ulike typar, mengder og tidspunkt for vatning med flytande gjødsel i eplehagar. Gjennom sesongen 

skal ein analysera innhaldet av viktige næringsstoff i jord, tre og frukt, og måla korleis dette påverkar 

veksten i trea, avlinga og kvaliteten på epla. Oppgåva vil omfatta både arbeid ute i forsøksfelt og inne på 

laboratoriet.   

Kontaktperson: Eivind Vangdal, eivind.vangdal@nibio.no 

Bakteriekreft (1 student) 

Steinfrukttre kan ha angrep av bakteriekreft. NIBIO Ullensvang, i samarbeid med planteskular og 

rådgivingstenesta,  ynskjer å finna ut meir om korleis bakteriekreft påverkar vekst og avling hjå plomme og 

søtkirsebær. Kanskje du har lyst å hjelpa oss med å stella små tre i ein tunnel, telja og undersøkja store tre 

og læra meir om bakteriesjukdom på frukttre? Arbeidet kan skje i perioden 15.5 til 1.10.  

Kontaktperson: Jorunn Børve, jorunn.borve@nibio.no 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nibio.no/
http://www.nibio.no/
mailto:bjorn.hatteland@nibio.no
mailto:eivind.vangdal@nibio.no
mailto:jorunn.borve@nibio.no
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Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Johannes hadde praksis her våren 2016, les hans blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

    Blogginnlegg #1 

    Blogginnlegg #2 

    Blogginnlegg #3 

    Blogginnlegg #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth hadde praksis her høsten 2016, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

På utkikk etter ny kunnskap 

Fra hage til sulten grisemage 

Kontorarbeid må også til  

Takk for nå 

 

 

 

 

 

 

 

https://biopraksis.w.uib.no/2016/02/15/blogginnlegg-1-bio298-bloggen-johannes-s-bolstad/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/05/14/blogginnlegg-2/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/06/19/blogginnlegg-3/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/07/01/blogginnlegg-4/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/08/31/pa-utkikk-etter-ny-kunnskap/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/10/03/fra-hage-til-sulten-grisemage/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/06/kontorarbeid-ma-ogsa-til/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/12/19/takk-for-na/
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9. NATURVERNFORBUNDET 
 
Naturvernforbundet er den eldste og største demokratiske miljøvernorganisasjonen i Noreg, med over 
24 000 medlem og lokal- og fylkeslag over heile landet. Naturvernforbundet frontar eit heilskapleg 
perspektiv på berekraft og formidlar løysingar som både tek vare på naturen og skapar eit fornybart og 
energismart samfunn. I Naturvernforbundet Hordaland har me 5 tilsette og over 60 aktive frivillige. Me 
søker engasjerte og kunnskapssøkande praktikantar som kan bidra til å fremja kunnskap om naturen, 
miljøproblem og løysingar, samt gjennomføra og formidla ulike aktivitetar i samarbeid med tilsette og 
frivillige. 

 

Oppgaver 

Naturglede Hordaland, Plastjakten Hordaland og Naturmangfaldsgruppa (2 studentar) 

Gjennom prosjektet «Naturglede Hordaland» vil me spreia kunnskap om naturen gjennom arrangement 
som legg til rette for at folk kan koma seg ut og oppleva sin nærnatur. Me vil spesielt invitera folk med 
minoritetsbakgrunn til å vera med.  
 
Me har òg prosjektet «Plastjakten Hordaland», der me vil setja fokus på plastproblematikken i fylket og kva 
me kan gjera for å førebygga vidare plastforsøpling.  
 
I tillegg til å vera med på planlegging og gjennomføring av aktivitetar knytt til desse prosjekta, vil 
praktikantane også delta i Naturmangfaldsgruppa vår, som jobbar med forskjellige saker som trugar 
naturmangfaldet i fylket. Naturmangfaldsgruppa består av 25 frivillige med ulike bakgrunnar, som aktivt 
bruker biologifaget til mellom anna å skriva høyringsuttalar om viktige saker. 
 
Praktikantane vil få oppgåver som: 

 Planlegging og gjennomføring av Naturgledeturar og arrangement i nærnatur, med minoritetar, 
barnefamiliar og folk som ferdast sjeldan i naturen som viktige målgrupper. Målet er enkle turar som 
viser folk naturverdiane i nærområdet, samtidig som deltakarane får oppleva naturen og tileigna seg 
kunnskap gjennom aktivitetar som me legg til rette for. 

 Delta i planlegginga av eit ope møte om plastproblematikken, i møteserien vår Naturlig onsdag som 
vert arrangert kvar månad. 

 Vera med på planlegging av plastryddingsaksjonar og kartlegging av plastforsøpling i Hordaland. 

 Bidra med biofagleg innhald på nett og/eller medlemsbladet NaturVest. 

 Bidra på andre aktivitetar og prosjekt. 
 
Me søker praktikantar med: 

 Stor fagleg interesse 

 Evne til å arbeida sjølvstendig 

 Kreativitet 

 God formidlingsevne 

 Gode samarbeidsevner 

 God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk 
 
Me tilbyr: 

 Relevant erfaring og moglegheita til å få eit større fagleg og personleg nettverk 

 Oppfølging frå ein av medarbeidarane våre og medlemer i Naturmangfaldsgruppa 

 Eit positivt og kreativt miljø 
 
 
Praktikantane skal samanstilla erfaringane frå aktivitetane i ein evalueringsrapport og vil få ein attest som 
skildrar kva praktikanten har gjort i praksisperioden. Praktikantane skal vera minst éin dag i veka på 
kontoret på Bryggen i Bergen, fortrinnsvis i kjernetida kl. 10-15. Det må reknast med noko kvelds- og 
helgearbeid i samband med arrangement og møter med frivillige.  
 
For spørsmål, ta kontakt med Synnøve Kvamme: hordaland@naturvernforbundet.no, 55 30 06 60. 
 

https://naturvernforbundet.no/
mailto:hordaland@naturvernforbundet.no
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Lese om studenter som har hatt praksis her? 

 

Mari hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

 

Fra teori til praksis 

Just do it 

Tiden flyr i godt lag 

Biolog og litt mer naturverner 

 

 

 

 

 

Liv-Åse hadde praksis her våren 2016, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

 

Liv-Åse – Naturvernforbundet 

Naturmangfaldsgruppa! 

Den Naturlige Skolesekken 

Takk for meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/05/fra-teori-til-praksis/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/25/just-do-it/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/11/tiden-flyr-i-godt-lag/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/20/biolog-og-litt-mer-naturverner/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/02/09/589/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/06/05/naturmangfoldsgruppa/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/06/06/den-naturlig-skolesekken/
https://biopraksis.w.uib.no/2016/06/15/takk-for-meg/
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10. NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA) 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, 

og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse 

kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer 

forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. 

NIVA er en privat og uavhengig stiftelse med en Vestlandsavdeling i Bergen. I Bergen er vi 16 ansatte samt 

3 ansatte fra datterselskapet vårt Akvaplan NIVA. I Bergen er vårt hovedfokus akvakulturforskning, marin 

biogeokjemi, oseanografi og biologisk mangfold. 

 

Oppgaver 

I NIVA arbeides det med mange prosjekter, så arbeidsoppgavene vil kunne variere mye fra år til år.  Som 

praksisstudent ved NIVA vil du få erfaring med feltarbeid, laboratoriearbeid og rapportskriving. I felt vil du 

blant annet bli kjent med vannprøvetaking, sedimentprøvetaking og vedlikehold av teknisk utstyr på 

hurtigruten. Laboratoriearbeid vil kunne variere, men filtrering av vannprøver og prosessering av sediment 

er arbeidsoppgaver vi regelmessig gjennomfører. I tillegg er det aktuelt med ekstraksjon av DNA fra 

dyreplankton, for etterfølgende genetiske analyser. 

Forventet kompetanse er at du er ivrig, positiv, evne til å arbeide selvstendig og tar initiativ til 

arbeidsoppgaver du har lyst å være med på. Studenter på utplassering kan være hos oss fast en dag i 

uken, men dette er fleksibelt. 

Kontaktperson: Regionleder Åse Åtland (aase.aatland@niva.no, tlf. 901 47 510).  

For mer informasjon, se www.niva.no 

 

 

Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Gunvor hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

Klar for praksis hos NIVA 

B-undersøkelser og turer til Hurtigruten 

Laboratoriearbeid: Sedimentprøver og 

Barcode of Life 

I mål med praksis 

 

  

 

http://www.niva.no/
mailto:aase.aatland@niva.no
http://www.niva.no/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/05/klar-for-praksis-hos-niva/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/29/b-undersokelser-og-turer-til-hurtigruten/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/03/laboratoriearbeid-sedimentprover-og-barcode-of-life/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/03/laboratoriearbeid-sedimentprover-og-barcode-of-life/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/19/i-mal-med-praksis/
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11. RUNDE MILJØSENTER  

Ved Runde Miljøsenter på fugleøya Runde utanfor Ålesund arbeider vi med forsking og formidling om 

havmiljø, sjøfugl og fisk. Samspelet mellom sjøfuglane og havet er eit viktig forskingsfelt. Området ved 

Runde er eit av dei mest produktive og mangfaldige sjøområda i Nord-Atlanteren. Fysisk kartlegging av 

terreng, miljø og habitat ved Runde er ei viktig oppgåve for senteret.  

 

Oppgaver 

Aktuelle arbeidsoppgåver hjå oss vil vere videoanalyse av botnhabitat, deltaking på feltarbeid og innlegging 

av data. Feltarbeidet vil omfatte prøvetaking av fisk, gytefeltkartlegging, innsamling av havmiljødata. 

Opplæring vil bli gitt og det er ingen krav til kompetanse utanom grunnleggande kunnskap innanfor biologi i 

tråd med dykkar utdanningsnivå. Arbeidsstad vil vere Runde Miljøsenter på Runde. Senteret har 

leilegheiter som kan nyttast til overnatting under opphaldet. 2 studenter er ønskjeleg. 

Kontaktperson: Nils-Roar Hareide (nilsroar@rundecentre.no, tlf. 41291107)  

For meir informasjon sjå webside: www.rundecentre.no  

 

Lese om studenter som har hatt praksis her? 

Magnus hadde praksis her høsten 2017, les hans blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

 

«Skal vi ta en Runde hver?» 

Runde 1 and still going strong 

Hurtigpraksis på Runde går mot slutten 

Runden er over, vel blåst 

 

 

 

Thea hadde praksis her høsten 2017, les hennes blogginnlegg på praksisbloggen Biologipraksis UiB. 

 

Ta deg en Runde 

Kongelig nærvær i vannsøylen og klorofyllkonsentrasjon på 

bølgekraftverk 

Siste Runde 

Takk for meg! 

 

http://rundecentre.no/
mailto:nilsroar@rundecentre.no
http://www.rundecentre.no/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/07/skal-vi-ta-en-runde-hver-magnus/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/10/runde-1-and-still-going-strong/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/26/hurtigpraksis-pa-runde-gar-mot-slutten/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/18/runden-er-over-vel-blast/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/09/07/ta-deg-en-runde/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/09/klorofyllkonsentrasjon-pa-bolgekraftverk-og-kongelig-naervaer-i-vannsoylen/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/09/klorofyllkonsentrasjon-pa-bolgekraftverk-og-kongelig-naervaer-i-vannsoylen/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/10/23/siste-runde/
https://biopraksis.w.uib.no/2017/12/18/takk-for-meg-7/

