
BIOS 4120, 2020 – Timeplan Del 1; teori, 20.-24. april (uke 17) 
 

Digital, coronatilpasset undervisningsplan, justert etter innspill på Zoom-møte 3  
 

Forelesere:  
Anders Bryn – ANB  
Lars Erikstad – LE  
Harald Bratli – HB  
Olav Skarpaas – OS  
Rune Halvorsen – RH 
Trine Bekkby – TB 

Praktisk-administrativt: 
Anders K. Wollan – AKW (a.k.wollan@nhm.uio.no) 

Børre Dervo – BD  

 

 

Teoriuka på kurset blir i 2020 hel-digital, med en blanding av forhåndsinnspilte forelesninger 

(video/screencasts av PowerPoint) og live webinarer i Zoom.  

Hele teoriuka kan gjennomføres som en intensiv uke med lange dager, men det er også mulig å tyvstarte 

– og å vende tilbake til opptakene av forelesningene. 

 

Vi legger ut undervisningsmaterialet på siden: 

https://www.nhm.uio.no/english/research/groups/geco/teaching/bios4120   

 

Den coronajusterte timeplanen med tider for webinar viser også tidspunkter for forelesningene, selv om dere 

kan se disse når som helst på forhånd. Vi i har lagt opp uka slik at det er mulig å gjennomføre kurset som en 

intensivuke, og da rekke gjennom forelesningene før de tilhørende webinarene, ved å følge programmmet. 

 

Dere vil få innkalling til hvert enkelt Zoom-webinar 

 

Pausetid mellom så godt som alle forelesninger og webinarer på 15 min, og ektra pausetid lagt til mellom 

dagens første og andre webinar. 

 

Halvdagsekskursjonen er byttet ut med felt-videoer (håndholdt telefon i beste NiN-dogmefilmstil)  

Dette har medført noen små justeringer i små justeringer i timeplanen dag 3. 

 

NB! Justering av timeplan for onsdag-torsdag-fredag: 

Vi har nå justert kjøreplanen for dag 3 for å gi mulighet til deltagelse på Miljødirektoratets obligatoriske 

kartleggermøte 10:00-11:00. onsdag 22. 

 

Vi har også forskjøver programmet litt for de gjenværende delene av kurset, siden noen av videoene er for 

lange til å spilles av på den tiden de var satt opp med i timeplanen. 

 

 

mailto:a.k.wollan@nhm.uio.no
https://www.nhm.uio.no/english/research/groups/geco/teaching/


Dag 1   Mandag 20. april – Innføring i NiN 

Time Tidspunkt Foreleser Tema 

1 09:00-09:15 [21’] RH-intro Bakgrunn, samfunnsoppdrag, overblikk 

2 09:15-10:00 OS Hva kan NiN brukes til? 

Zoom 1 10:15-11:15 AKW, RH, OS Velkommen! Kort runde med navn, fagbakgrunn etc før vi 
starter  
Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de to foregående foredrag 

3 11:30-12:15 [36’] HB (1) Natursystem-nivået i NiN 

4 12:30-13:15 [40’] RH (1) Gradientanalyseperspektivet (økologisk bakgrunnsteori) 

5 13:30-14:15 [50’] RH (2) Natursystem; prinsipper for inndeling og standardisert 
trinndeling (systemarkitektur) del I 

6 14:30-15:15 [36’] RH (3) Natursystem del II 

   Lagt opp til 30 min ekstra pause mellom Zoom 1 og Zoom 2 

Zoom 2 16:00-16:45 AKW, RH Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag 

Dag 2   Tirsdag 21. april – Kartlegging 

Time Tidspunkt Foreleser Tema 

7 09:00-09:45 [35’] RH (4) Økologisk strukturerende prosesser (økologisk bakgrunnsteori) 

8 10:00-10:45 ANB (1) Hvem trenger hvilke typer NiN-data og hvordan kan disse 
kartlegges 

9 11:00-11:45 ANB (2) NiN i praksis - material og metode 

10 12:00-12:45 ANB (3) Kvalitet, ajourføring, innsynsløsninger og kontroll 

Zoom 3 13:00-13:45 AKW, ANB Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de 3 foregående foredrag 
med ANB 

11 14:00-15:00 [60’] RH (5) Menneskets innflytelse på naturen 

12 15:15-15:45 [31’] RH (6) Menneskets innflytelse på naturen 

   Lagt opp til 15 min ekstra pause mellom Zoom 3 og Zoom 4 

Zoom 4 16:15-17:00 AKW, RH Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag 

Dag 3   Onsdag 22. april – NiN i praksis 

Time Tidspunkt Foreleser Tema 

13 09:00-09:30 [24’] ANB (4) Hjelpemidler for bruk av NiN; teknologi og litteratur 

14 09:45-10:15 [35’] ANB (5) Andre systemer for å beskrive og kartlegge naturvariasjon 

Zoom 5 11:00-11:30 AKW, ANB Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag. 

15 12:00-12:35 [33’] RH (7) Lokale komplekse miljøvariabler (LKM) 

16 12:45-13:45 [56’] 
RH (8-9) 

Typesystemet – med hovedfokus på terrestre naturtyper vi 
finner ved Sognsvann  17 14:00-14:40 [39’] 

«Felt» 14:55-16:00 [61’] RH, HB, AKW «Felt-video» fra Østmarka  
Flere små filmer + PP på 4 slides; beregn litt ekstra tid? 

   30 min pause 

Zoom 6 16:30-17:30 AKW, RH, HB Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag. 

 

Endring dag 3 

 Zoom 5 utsatt med 30 min for å tilpasse vårt program til Miljødirektoratets obligatoriske kartleggermøte fra 

10:00 til 11:00 onsdag 22. april 

Resten av dagens program også forskjøvet tilsvarende, samt detaljtilpasset foredragenes lengde 

Vi avslutter en halv time senere, med Zoom 6 fra 16:30 til 17:30  



Dag 4   Torsdag 23. april – Mer om typer, og 
beskrivelsessystemet 

Time Tidspunkt Foreleser Tema 

18 09:00-10:25 [85’] ANB (6) Klima, klimatisk økologi og vegetasjonsutvikling 

   Lagt opp til 20 min pausetid innen Bryn sitt foredrag 

19 11:00-11:45 [45’] TB NiN – marint 
Saltvannsbunnsystemer (M) og marine vannmasser (H) 

Zoom 7 12:00-12:45 AKW, ANB TB Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag. 

20 13:00-13:45 [42’] HB (2) Typesystemet - Kulturlandskap 

21 14:00-14:40 [37’] HB (3) Beskrivelsessystemet – Hvorfor? 

22 14:55-16:00 [64’] RH (10) Beskrivelsessystemet – Hvordan? 

   Kun 15 min pause  

Zoom 8 16:15-17:15 AKW, HB, RH Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag. 

Dag 5   Fredag 24. april – Kunnskap om det fysiske miljøet 

Time Tidspunkt Foreleser Tema 

23 09:00-09:55 [52’] LE (1) Landskapsnivået i NiN 

24 10:15-11:00 [42’] LE (2) Berggrunn, jordarter og jordsmonn 

25 11:15-12:05 [50’] LE (3) Geomorfologi og landformer 

Zoom 9 12:30-13:15 AKW, LE Spørsmål & svar, diskusjon etc. til de foregående foredrag. 

26 13:30-14:05 [33’] BD (1) NiN – limnisk 
Ferskvannsbunnsystemer (L) og limniske vannmasser (F) 

27 14:15-14:30 [16’] BD (2) NiN – limnisk 
Praktisk kartlegging 

28 14:30-14:50 [20’] ANB, AKW Felt september - kartleggingsuka 

   Kun 20 min pause  

Zoom 10 15:15-16:15 AKW, BD + ANB, 
RH  

Spørsmål & svar, diskusjon etc. til Børre om Limnisk + 
Informasjon om kurset videre. Oppsummering og avslutning. 

    

 

Endring dag 4: 

Skrevet opp varighet på foredragene + satt reelle tidspunkt 

Kortet inn pausen før Zoom 8 til kun 15 min 

 

Endring dag 5: 

Skrevet opp varighet på foredragene + satt reelle tidspunkt 

Rettet skrivefeil! I tidspunkter på forrige utgave av programmet 

Slutter en halv time senere, med Zoom 10 klokken 15:15 til 16:15 

 

 

 


