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PhD-stilling (PhD 4) er utlyst
Den siste PhD-stillingen for Taskforce lakselus er nå lyst ut. Hovedtema for denne er livssyklusen til
lakselus på villaks. Stillingen er lagt ut på jobbnorge.no, og er annonsert en rekke steder, som kyst.no
og Intrafish. Vi håper dere kan tipse aktuelle kandidater om utlysningen! Fristen er satt til 20. mai.
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/166540/phd-position-in-salmon-lice-biology-andecology

Prosjektgruppemøte 6. juni
Vårens prosjektgruppemøte blir den 6. juni, og foreløpig tidspunkt er satt til 0930-1430. Også denne
gangen kommer det til å bli presentasjoner fra de fleste PhD- og masterstudentene på prosjektet.
Program med titler på foredrag kommer senere.

Facebook-gruppe for prosjektet
Facebook-gruppen for Taskforce lakselus er godt i gang. Vi deler det som skjer av stort og smått på
prosjektet, og legger ut beskjeder om møter og annet. Prosjektnettsiden vår, eRom Project, er også i
drift, og der legger vi ut aktuelle dokumenter og presentasjoner.
https://www.facebook.com/groups/taskforcesalmonlice/
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Innflytting i nybygd rom til lusekulturene
Taskforce lakselus holder ulike linjer av lakselus i kultur, og sammen med NTNU har vi fått bygget et
nytt rom der vi kan holde fisk med disse kulturene. Rommet er ferdig bygd og innredet, og nylig ble
de første fiskene flyttet inn. I løpet av kort tid skal vi begynne å smitte fiskene med lakselus. Dette er
et viktig steg for prosjektet, og etter hvert kommer vi til å publisere en liten video med glimt fra
innflytting og innvielse av rommet.

Deltakelse i Forsker Grand Prix
Stipendiat Lone Jevne har meldt seg på årets Forsker Grand Prix, og har kommet gjennom nåløyet
for å få delta! Dette er en formidlingskonkurranse for doktorgradsstipendiater, der det først er en
regional finale med 10 kandidater fra NTNU, og deretter en nasjonal finale. Arrangementet er en del
av Forskningsdagene. Dette går av stabelen 26. september, og sendes etter hvert på
Kunnskapskanalen på NRK.
https://www.ntnu.no/forsker-grand-prix/

Mai 2019

