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Det er en glede for meg å presentere den nye blomsten 
i NLHs-foreningsflora: Alumniforeningen. 
 Alumni er som kjent et latinsk ord, i dag synonymt 
verden over som “en forening for tidligere studenter”. 
Ved mange universiteter og høgskoler er alumni-
foreningen kontaktpunktet mellom utdanningsinstitu-
sjonen og tidligere studenter. Nå gjør vi det samme på 
NLH. Hvorfor?
 Mitt ønske er at NLH Alumni i framtiden kan 
være et sted hvor ferdige kandidater kan holde seg 
oppdatert om utviklingen av fag og utdanning på eget 
område. Vi skal gjennom foreningen gi dere løpende 
informasjon om NLHs mangfoldige etter- og videreut-
danningsaktiviteter. 
 Mange kandidater har i jobbsammenheng selv 
behov for å videreformidle kunnskap fra eget fagom-
råde til andre deler av samfunnet. Gjennom Alumni får 
vi et kompetansenettverk til fri benyttelse, -enten du 
trenger en gjesteforeleser fra NLH eller en tidligere stu-
dentkollega til å holde kurs eller delta i et panel. NLH 
er også en potensiell arbeidsplass for mange, derfor vil 
nettstedet til Alumniforeningen bli et informasjonstorg 
på flere plan. 
 I år har NLH bygget opp et karrieresenter der vi 
veileder studentene i jobbsøking og der bedrifter kan 
komme i dialog med våre studenter. Karrieresenteret 
kan medlemmer av Alumniforeningen også benytte seg 
av.  
 Fra rektorstolen ser jeg også klare fordeler for NLH 
med en tettere kontakt med de som er utdannet her 
– enn ved 25 og 40 års jubileene! Høgskolens behov 
for nye studenter er alltid stort. Gjennom Alumni-
ordningen kan vi gi informasjon og highlights som 
sikrer dere førstehåndskjennskap til våre satsninger, 

- og dermed gjør dere bedre i stand til å hjelpe oss 
med kontakten mot studiesøkende ungdom over hele 
landet. Utfordringen til dere er herved overlevert: Hjelp 
oss å rekruttere en studentsøker hver, årlig, til NLH! 
 Alumniforeningen fungerer ikke uten medlemmer.  
Medlem blir du ved å registrere deg inn i meldlemsda-
tabasen på nettsiden  www.nlh.no/alumni. Det koster 
ikke noe å delta, og eneste forpliktelse er at du holder 
oss oppdatert om din kontaktadresse så lenge du er 
medlem. Vi har allerede 1155 medlemmer, og bør være 
over 2000 i løpet av året. Tips en studiekamerat om 
å melde seg inn!  Så langt om arbeidet med Alumni-
foreningen, som jeg venter meg mye av. 

Mye av min egen arbeidstid går nå med til å legge til 
rette for at NLH skal bli universitet. Vi har i denne 
prosessen kanskje vært for introverte. Med ny status 
skal vi igjen fortelle allmennheten hva NLH bidrar med 
– i forskning, utdanning og innenfor utviklingen av 
et kunnskapsbasert næringsliv. Dere vil høre mer fra 
oss! I dag kan vi konstatere at vi har passert de første 
hindrene på universitetsveien, og at det så langt ser 
lovende ut med å oppfylle de krav myndighetene stiller 
til universitetsakkrediteringen. Høsten vil gi oss det 
endelige svaret, og dere vil få løpende orientering gjen-
nom alumniforeningen. 

God sommer! 

Vennlig hilsen
Knut Hove, rektor

“Mitt ønske er at NLH Alumni i framtiden kan være et sted hvor ferdige 
kandidater kan holde seg oppdatert om utviklingen av fag og utdanning 
på eget område”         Rektor Knut Hove

A
lu

m
n

iN
LH

  
 0

1/
20

04

Kjære NLH-kandidat
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Noregs landbrukshøgskule er i sterk endring. Dei siste åra er det gjort mykje for å møta nasjonale og internasjonale utfordringar, og meir 
er i emning. - Alt tyder og på at det viktigaste biologiske forskings- og utdanningsmiljøet i landet snart kan ta universitetsnemninga i bruk, 
seier rektor Knut Hove og prorektor Anne Marte Tronsmo.

Noreg kan snart få sitt første nye universitet på over 30 år, og Høgskulen i Stavanger og NLH ligg 
fremst i løypa for å få status som universitet. NLH har ei omfattande forsknings- og studiebredde, og 
etter Hove og Tronsmo si meining har NLH i lengre tid tilfredsstilt krava for å kunne godkjennast som 
universitet.
 - Vår faglege breidde er langt meir enn dei tradisjonelle landbruksfaga som har gitt høgsko-
len namn. Også akvakultur, bioteknologi, økonomi, næringsmiddel og matvitenskap, arealbruk og 
arkitektur er sentrale fag hos oss. Som universitet skal vi styrke og utdjupe rolla vår som leverandør 
av kjernekompetanse på område knytta til dei gamle og nye biovitenskapene og til landbruket i vid 
forstand, seier Knut Hove.

Universitet frå hausten?
Det første trinnet på vegen mot status som universitet er å få godkjend eit system for kvalitetssikring. 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) vurderer systema, og dei godkjende NLH sitt sys-
tem i mars. Neste trinn på stigen er ei fagleg vurdering av høgskulen. Ein komite frå NOKUT besøkte 
NLH i juni, etter månader med dokumentasjonsarbeid frå høgskulen si side.
 - Komiteen møtte meir enn 50 studentar og tilsette frå NLH og campus-institusjonane på Ås. 
Besøket var svært vellukka. Vårt ønske er å ha dei første signala frå komiteen klare til studiestart i 
august, seier Anne Marte Tronsmo optimistisk. 
 Departementet har lova ei rask handsaming av NLH sin søknad dersom NOKUT tilrår høgskulen 
status som universitet. Det er god grunn til å tru det vert ei positiv avgjerd slik at den nest eldste 

Universitetskandidat i sterk endring 

- Den faglege 
breidda til NLH 
rommar langt meir 
enn dei tradisjonelle 
landbruksfaga. NLH 

har i lengre tid tilfredsstilt krava for å kunne 
godkjennast som universitet, seier rektor 
Knut Hove og prorektor Anne Marte Tronsmo.

Håkon Sparre
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akademiske institusjonen i Noreg, vitskapleg 
høgskule sidan 1897, kan ta i bruk universitets-
nemninga i 2005. 
 - Som nytt universitet kan NLH, i samar-
beid med randsoneinstitutta på Campus Ås og 
andre samarbeidsinstitusjonar nasjonalt og 
internasjonalt, vidareføre og vidareutvikle ein 
unik kombinasjon av forsking og utdanning i eit 
breitt nettverk, seier Tronsmo.
 Endring av status fra vitskapleg høgskule til 
universitet må gjerast gjennom ein resolusjon 
som blir teken opp av Kongen i statsråd.

Universitet viktig for ”nye” NLH
Om NLH får status som universitet må namnet  
endrast. Det er dei tradisjonelle landbruksfaga 
som har gjeve høgskulen namn, og landbruket 
og matproduksjon er framleis eit heilt sentralt 
område for utdanning og forskning ved NLH. 
 - Likevel opplever vi at namnet er for smalt 
for verksemda ved NLH. Samstundes er land-

bruksnamnet ein hemsko når vi skal marknads-
føre NLH som studiestad for unge studiesøkarar. 
Sjølv om NLH aldri har hatt så mange studentar 
som i 2004, gjekk likevel talet på søkjarar til 
høgskulen ned denne våren, opplyser rektor 
Knut Hove.
 Samstundes som det blir arbeidd med ein 
ny strategisk plan, blir  fleire namnealternativ 
diskutert. Oftast nemt er Norges biovoitenska-
pelige  universitet, samstundes som Norges 
landbruksuniversitet, Norges miljøuniversitet og 
Universitetet i Ås blir trekt fram av mange. Høg-
skulestyret har bede om ein marknadsundersø-
kelse  før det tek si avgjerd tidleg på hausten. 

Utdanning med kvalitet 
og kvalitetssikring
Arbeidet med status som universitet og Kvali-
tetsreforma, har ført til ei total omforming av 
studiene ved NLH. Kvalitetsreforma byggjer på 
Stortingsmeldinga “Gjer din plikt - krev din rett: 

Kvalitetsreform av høyere utdanning”, som vart 
sett i verk frå hausten 2003.  
 Meir enn 47 studieprogram og 650 emne 
har vore grundig gjennomgått etter dei nye 
krava i reforma. Arbeidet med reforma har 
vore ein viktig del av fornyinga av høgskulen 
sitt studietilbod, med endringar som omfattar 
studiekvalitet, gradstruktur, karaktersystem, 
studiepoeng, utdanningsplaner, læringsmiljø og 
internasjonalisering.
 - I realiteten var alle studieprogram og 
emne å betrakte som nye frå 2003. Det siste 
året har vi brukt til å gjera studietilbodet  betre. 
Målsettinga er klar: Studietida på NLH skal bru-
kast på ein effektiv måte og gje eit høgt fagleg 
utbyte, slår prorektor Anne Marte Tronsmo fast.  
Lenke: www.nlh.no/universitetssoknad 
|Tekst: Arnstein Bruaset og Steinar Haugsvær

| Alle foto Knut Werner Alsén
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Landets største biologiske
forskings- og utdanningsmiljø 

NLH har ei lang rekkje aktiviteter der biologisk og samfunns-
faglig verksemd blir integrert. Fleire offensive grep er gjort 
for å møta internasjonale og nasjonale krav. 
 Ei av dei store endringane er den nye styringsmodellen 
og instituttstrukturen med “storinstitutt” og tilsette institutt-
leiarar på åremål med instituttstyre peika ut av høgskulesty-
ret. NLH sin organisasjon har no desse einingane:
• Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
• Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
• Institutt for landskapsplanlegging
• Institutt for matematiske realfag og teknologi
• Institutt for naturforvaltning
• Institutt for plante- og miljøvitenskap
• Institutt for økonomi og ressursforvaltning
• Noragric, Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstu-
dier
• Aquaculture Protein Centre (APC) 
(Senter for framifrå forsking)
• Senter for integrert genetikk (CIGENE) 
(Senter for funksjonell genomforsking)
• Senter for husdyrforsøk
• Senter for klimaregulert planteforsking
• Senter for etter- og vidareutdaning (SEVU/NLH)

Studietilbodet
NLH har 12 bachelor- og 29 masterprogram, og 7 masterpro-
gram vert undervist på engelsk. I tillegg til grundig teoretisk 
undervisning legg ein stor vekt på praktisk dugleik gjennom 
laboratorie- og feltarbeid. Frå 2004 er det og tilbod om 
praktisk pedagogisk utdanning i naturfag og naturbruk som 
heiltids- eller deltidsstudium, og 5-årig lektorutdaning i 
naturvitskaplege fag.  

Robust forsking for framtida
Høgskulen sin forskingsstrategi er førande for forskinga ved 
NLH. I strategien heiter det m.a. at forskinga skal repre-
sentera internasjonal spisskompetanse innan fagområda 
miljø, mat og bioteknologi. I tillegg skal ein prioritera dei to 
tvergåande aktivitetane akvakultur og næringsutvikling.  
  Forskningsproduksjonen målt i vitskaplege artiklar 
auka med 11 prosent frå 2002 til 2003, og du finn NLH-namn 
både i dei vitskaplige tidskrifta Nature og Science. Fjoråret 
gav og rekord for ekstern inntening, med ein auke på 18 
prosent til 223 millionar kr. |Tekst: Arnstein Bruaset og Steinar 

Haugsvær | Alle foto Knut Werner Alsén
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Veterinærhøg-
skolen og NLH
Det såkalla Norum-utvalet 
foreslo i 2003 å slå saman 
Noregs veterinærhøgskole og 
NLH til ein institusjon. Depar-
tementet handsamar no saka. 
I juni i år  ba departementet 
Universitetet i Oslo, NVH og 

NLH om å svare på 6 spørsmål om samanslåinga før dei 
skal sjå nærare på ei eventuell samanslåing. NVH ynskjer 
å bli i hovudstaden, og eit av fleire alternativ er å slå NVH 
saman med UiO. - Vi meiner at NVH og NLH høyrer naturleg 
saman. Ei samanslåing mellom desse to vil leggje forholda 
til rette for å auka kvaliteten på studiane og forskinga ved 
begge institusjonane, meiner rektor Knut Hove.

Kvalitets-
reforma  og studiene
Kvalitetsreforma har ført til 
ei omfattande omlegging av 
studiene på NLH. Her er nokre 
korte stikkord: 
• Ny gradsstruktur med bache-
lor 3 år (180 studiepoeng) 
og mastergrad 2 år (300 
studiepoeng)

• Studiepoeng: 60 studiepoeng svarar til studiar i eitt år
• Nytt karaktersystem: A - E for bestått, F for ikkje bestått
• Meir studentaktiv undervisning
• Faste attendemeldingar gjennom heile studieåret
• Nye og varierte evalueringsformer
• Studieår på 10 månader
• Individuelle studieplanar med rom for studieopphald i 
utlandet

Fakta om NLH
Oppretta 1859
Vitskapleg høgskule 1897
12 bachelorprogram (3 år)
29 masterprogram (2 år)
Organisert i 7 institutt og 6 sentra
Total omsetnad 2003: 665 mill.
2800 studentar (150 frå 60 andre land)
870 tilsette
440 forskarar
250 doktorgradsstudentar
44 doktordisputasar i 2003 og 55 i 2002
Totalareal 6000 dekar
Parkareal 550 dekar med 1400 planteartar
160 bygningar med samla golvareal på 160000 kvm
150 år i 2009
Lenke: www.nlh.no/omnlh

Håkon Sparre

Knut Werner Alsén

“Som nytt universitet kan NLH, i samarbeid med randsone-
institutta på Campus Ås og andre samarbeidsinstitusjonar 
nasjonalt og internasjonalt, vidareføre og vidareutvikle ein 
unik kombinasjon av forsking og utdanning i eit breitt nett-
verk.”                      Prorektor Anne Marte Tronsmo                     
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Vi avtalte møte i ferietid, under Kong Fredrik den andre, på torget, i Gamlebyen i Fredrikstad. Og så kom jeg dit, uten å vite hvordan hun egentlig så ut. 
En julifredag i Østfold, overrasket av skarpskjærte kalde skygger i tidlig ettermiddagssollys og sommervarme, stod jeg mysende mellom florete turistvrim-
ler og innfødte handlende. Alt jeg på forhånd kjente til var stemmen, en fyldig Curriculum Vita og et etternavn som alltid gir rødkrøllet feilmelding i Word. 
Hagem, Bente Hagem. Tidligere student, nå konserndirektør i markedsdivisjonen i Statnett. 

Mens jeg speidet var jeg oppslukt av at Bente Hagems jobb er å finne fram til nye metoder for flaske-
halshåndtering i Norden. Mon tro, har direktøren funnet fram til noen nye metoder etter at hun sist 
skrev i CVen? 
 - Flaskehalshåndtering?! Først latter. Så enda mer latter.
 Noen minutter tidligere hadde hun åpenbart seg, rak, i tidsriktig donger og med svarte solbriller. 
I hånden; bilnøkler, lommebok og mobiltelefon. Over armen, en vårfarget høstgenser. 
 I bevisst mangel av intervjusted hadde hun blitt oppfordret til å lete seg fram til et.  Funnet 
avklarte vi i samsvart fellesskap. 

Engasjert kraftleverandør
- Bare ikke skygge, det er så mye 
deiligere i sola, ville hun. Lyd-
hør og handlekraftig skrev jeg i 
notisblokka. 
 - Flaskehalshåndtering i 
strømmarkedet er ekstremt viktig, 
forsøker hun fortsettende. Mer 
munterhet. 
 Vi sitter på benken til Fred-
rikstad kommune, de med sirlig 
skrift. Så tar hun meg forsiktig på 
overarmen mens hun spør om jeg 
tåler detaljer fra flaskehalshåndte-
ringen. Så ler hun lenge. Og godt.

Flaskehalshåndtering
 – Dette er morsomt, sier 
hun. Så redegjør hun for samspil-
let i kraftmarkedet i Norden, om 
utveklingskapasiteten mellom de 

nordiske landene, om de 125 terrawatt-timene 
som skal plusses på med 6 bare i Midt Norge, om 
kullkraft, atomkraft og vindkraft, om markeds-
makt og fellesnordiske investeringer i infrastruk-
tur og hvordan flaskehalshåndteringen kan gi 
lavere priser.    
 - Riktig, repliserer hun. Sverige og Norge 
mangler betydelig ny kraftproduksjon.  Dan-
mark og Russland forsyner oss. Det flyter altså 
en økende strøm med kraft over grensene i de 
nordiske landene. Problemet er at nettopp der er 
nettkapasiteten for liten og det dannes flaskehal-
ser. Tenk deg at Svinesundbrua ikke klarer å ta 
overkapasiteten, anskueliggjører hun.   
 - At du orker? Bente forvisser seg om at 
jeg virkelig vil høre mer. Overarmen min igjen. 
”Engasjert og kommunikativ”. Nye stikkord på 
blokka.
 - Flaskehalshåndtering er viktig for å kunne  
utnytte den eksisterende nettkapasitet i Norden 

optimalt, samtidig som forbrukere og produ-
senter får riktige priser. Problemet i dag er at 
Sverige har et annet syn på dette enn resten av 
Norden, og tillater seg å stenge grensene mot 
Norge og Danmark når de har interne problemer. 
Dette gir norske forbrukere for høye strømpriser 
og feilaktige investeringssignaler. Det er som om 
de skulle stenge Svinesundbroen og Øresund-
broen en del timer i døgnet. Da hadde det blitt 
liv!  
 Enda mer latter. Så minner jeg henne på at 
hun i grunnen ikke har svart på spørsmålet mitt, 
og gjentar det rampete. 
 - Har du funnet fram til noen nye metoder 
for flaksehalshåndtering?   
 - Nei, ikke nye. Men hvis vi fortsatt skal ha 
et velfungerende nordisk kraftmarked i framti-
den, må vi håndterer flaskehalsene på en mar-
kedsmessig bedre måte i hele Norden. Det kan 
gi lavere priser både på strøm og nettleie. Det er 
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Bente Hagem
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også viktig å bidra til at det europeiske 
el-markedet liberaliseres. Men her er det 
mange tunge aktører som stritter imot. Det 
kan virke som om man stenger grensene for å 
unngå lavere priser, sier hun.  
 Vi snakket i grunnen litt lenge om akkurat 
dette, og om de ulike nordiske energipoli-
tiske strategiene som spriker og som gir de 
nordiske nettselskapene, som Statnett, store 
felles utfordringer. Statnett skal investere om-
lag 15 milliarder de neste 10 årene, og en stor 
del av disse er felles nordiske investeringer. 
Tiden er inne for ett felles nordisk nettselskap 
som kan gjennomføre sårt tiltrengte nordiske 
investeringer og som kan drifte dette i felle-
skap, mener Hansem. 
  - Sikkert er det også at Norden vil øke 
strømforbruket og få et enda større behov for 
importert kraft. Bente Hansem ser en framtid 
dominert av større kraftaktører med de 
utfordringer dette medfører, særlig i forhold 
til markedsmakt. Alt dette krever bedre nett-
infrastruktur.
 
 Konserndirektøren mener at norske ener-
gipolitikere skyver problemene foran seg. 
 - Vi trenger også ny produksjon. Vi kan 
ikke bygge oss ut av dette bare ved hjelp av 
nettinvesteringer. Alternativet er høye avgifter 
på forbruk, og det er nok lite realistisk politikk 
nå for tiden, sier hun.  
 Det er mye politikk i solid fagkunnskap, 
tenker jeg. Ja, og så fikk svenskehandel nytt 
innhold, gitt.    

NSB og gassteknologi
Bente Hagem er styremedlem i NSB. Men jeg 
får bare et forbeholdent svar på spørsmål om 
hennes visjon for NSB.  Hun mener hun ikke 
skal svare på slike spørsmål, som styremed-
lem. Det gjør konsernsjef og sivilagronom, 
Einar Enger, langt bedre. Men så lar hun seg 
likevel lokke utpå litt.  
  - Jeg har stor tro på jernbanen som 
moderne transportmiddel, men de statlige 

midlene må brukes der det er samfunns-
økonomisk riktig. Det betyr å velge hvilke 
strekninger som det skal satses på og hvilke 
som bør betjenes på annen måte, sier hun. 
 - NSB har gjennomgått en stor omstilling 
de siste årene og skal være konkurransedyktig 
når det kommer kommersielle aktører inn. 
Og det gjør snart; på Gjøvik-, Bergens-, og 
Sørlandsbanen, sier hun, etter min mening vel  
ordknapp. 
 Hva er hennes viktigste bidrag i det 
regjeringsutnevnte ”Gassteknologiutvalget”, 
vil jeg vite?
 - Jeg forsøkte å bidra til realisme i 
debatten om gasskraft og CO2 håndteringen. 
Utvalget konkluderte med at en kommersiell 
realisering av lå 10-15 år fram i tid, og var 
avhengig av en stor forskningsmessig innsats. 
Dessuten maåtte vi få vesentlige høyere kraft-
, og CO2-priser enn i dag. Etterpå har jo gass-

prisene steget betraktelig, slik at satsingen på 
konvensjonelle gasskraftverk heller ikke ser ut 
til å være realiserbar, utdyper hun. 
 På spørsmålet om hva som er den beste 
metoden for å få Norge til å ta i bruk mer av 
naturgass er svaret gitt. 
 - For dyrt.  
 Samtalen stopper noen skunder.   

”Just in time”
- Er du lei av ”Just in time- filosofi”?
 - Nei. Vi innførte ”Just in time- filosofi” 
hos norske bønder på begynnelsen av 90-tal-
let, da jeg var assisterende markedsdirektør 
hos Norsk Kjøtt. Gjennom et pristillegg fikk vi 
bøndene til å levere ferskt kjøtt når markedet 
ville ha det. Vekk med frossentkjøtt og lager,  
inn med ”Just in time” var filosofien. 
 - Hvorfor står det ikke at du er oriente-
ringsløper på CVen din?
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 - Det er mange år siden jeg var aktiv. Men 
gjennom sporten har jeg vel lært å tåle slit og 
motbakker, sier en nordisk juniormester.   
 - Med en setning. Hvordan blir en sivilagro-
nom konserndirektør i Statnett?
 - Engasjement! Og min yrkeskarriere har 
dreid seg om to ting: Mat og energi.

Mannlige nettverk
Bente har sittet i 22 styrer og utvalg, men bare 
ett lederverv. 
 - Vil du snakke om det? :-)
 - Om jeg vil betro meg til deg? Smil. 
 - Jeg er vel ikke god nok. Litt humring. 
 - Det er svært krevende å være styreleder. 
Det å komme seg inn i styrerommet er vanskelig 
nok. Så har det jo også kommet frem at rekrut-
teringen til styrene hovedsakelig skjer gjennom 
mannlige nettverk. Det gjør jo at rekrutterings-
grunnlaget blir noe begrenset og behovet for 
kvotering av kvinner er nødvendig. Men 40 
prosent er kanskje noe høyt, mener hun. 
 - For meg er det viktig å ha tid til å gjøre en 
god jobb i de styrene jeg sitter. Jeg har derfor 
bare ett tungt styreverv for tiden, i tillegg til job-
ben, og det er NSB, tilkjennegir hun. 

Krevende jobb
Bente Hagem har en krevende jobb, styre- og 
utvalgsarbeid, en mann som leder Mattilsynet, to 
sønner som nå er over den viktige oppfølgings-
alderen. 
 - Tiden?
 - Det høres litt enkelt ut. Men det gjelder å 
finne en ektemann som man kan dele oppgaver 
og muligheter sammen med. Jeg fant det. Og så 
fikk vi barn relativt tidlig, dessuten hadde vi et 
lavere tempo da ungene var små. Oppgavene har 
utviklet seg etter hvert.  

Om NLH
Julisola kaster lengre skygger lang brosteinene 
i Gamlebyen. Minuttene jager. Turistene somler 
ennå over torget, noen inn og ut av galleriet. 
Serveringen gjentas ved kaffebordene. Vi sitter 
uforstyrret på den rødmalte benk, mens vind-
drag distribuerer furufrøblad. Vi snakker Norges 
landbrukshøgskole. 
 - Når hadde du sist bruk for kunnskap du vet 
du tilegnet deg i perioden 1975-80 på NLH?
 - Ofte. Sist om tilbud og etterspørselskur-
vene på strøm.
 - Det er 24 år siden du var kandidat ved 
NLH. På et eller annet tidspunkt blir kunnskap 

lært på utdanningsstedet overtatt av kunnskap 
tilegnet i arbeidssituasjonene. Har du bruk for 
kunnskap produsert for 24 år siden?
 - Ja, som du ser i CVen har jeg lite etterut-
danning. Den viktigste skoleringen har jeg fått 
gjennom NLH og erfaring fra ulike jobber. 
 - Når brukte du NLH-nettverket sist?
 - For to dager siden. På hytta. 
 - I Statnett jobber du også med markeds-
kommunikasjon. Hvilket omdømme har NLH 
blant toppledere i Norge? 
 - Å komme fra NLH ser de på som en kurio-
sitet. 
 - Hmm?
 – En positiv kuriositet. De vet rett og slett 
minimalt om landbrukshøgskolen, sier hun. 
 -Min erfaring er at det er ekstremt lite 
kontakt mellom NLH og næringslivet. Det ser jeg 
særlig etter at jeg var medlem av KUF-utvalget, 
som gjennomførte eksternrevisjon av NTNU. 
NTNU er veldig flinke med næringslivs- og sam-
funnskontakt. Det gjelder Norges handelshøg-
skole. Men,det kan jo ha skjedd noe i det siste 
på NLH, sier hun. Og noe har skjedd tenker jeg: 
Næringslivskontoret og etableringen av Biopolis. 
Men vi snakker ikke om det. 

Navnet hindrer ikke
Bente mener alumni-foreningen kan være med 
å gjøre NLH mer attraktiv for tidligere studenter. 
Blant dem ligger det en uforløst ressurs både for 
NLH og alumni-medlemmene. Norges handels-
høgskole har årlig et prestisjefylt seminar hvor 
det er gjævt for samfunns- og næringslivstop-
per å holde innlegg. Dette er ett eksempel på å 
skape en profil. Bente mener tidligere studenter 
kan brukes som gjesteforelesere og til å skaffe 
forskningsoppdrag og studentoppgaver.   
 - Skal vi ha landbruk i det nye navnet? 
 - Skal dere ikke ha det? Spør hun overras-
ket.  
 - Det er jeg ikke sikker på er riktig, fortsetter 
hun. 
 - Merkevarebyggere tenker tradisjon og 
substans. Landbruk i navnet hindrer ikke nyskap-
ning. Se på Orkla, et lite gruveselskap fra Orkan-
ger som nå har 35.000 ansatte og en mengde 
ulike produkter. De beholdt navnet. 
 - Du har vært styremedlem på NLH. Sett at 
du fikk 400.000 kroner til rådighet. Hvordan 
ville du brukt det på NLH?
 - Jeg ville brukt alt på Parken som opplevel-
sessenter. Den har et kolossal markedsføringspo-
tensial for høgskolen. Å være i parken gjør noe 

Bente Hagem  
Adresse: 
Skogveien 35, 1430 Ås
Født: 
13. oktober 1953 Tune i 
Østfold
Sivilstatus: 
Gift med Joakim Lystad, 2 
barn; Eirik 19 og Joakim 23

Utdanning
1972 Southbury Highschool, Connecticut, USA, 
1973 Examen artium, Frydenberg gymnas, Fredrikstad
1975 Grunnfag sosiologi
1980 Sivilagronom Norges Landbrukshøgskole,

Jobb
1985-89 Norsk Kjøtt 
1989-91 Fellesslakteriet AL. 
1991-93 Norsk Kjøtt (Gilde).  
1993-95 Statoil  
1995-97 AL Gartnerhallen.  
1997-01 Statoil. 
2001-     Statnett. Konserndirektør for Markedsdivisjonen. 

med de besøkende. Gjennom bevisst bruk av 
anlegget kan dere kommunisere mye av det 
NLH står for i dag, sier markedsdirektøren. 
 -Om Fredrikstad, er det noe å tilføye?
 - Nei. Jeg er fra Sarpsborg, jeg.

Jeg bretter sammen CVen, pakker ned skrive-
sakene og tar raskt noen bilder. 
 Etterpå tok vi hverandre i hendene og 
hilste farvel. Og så lo vi litt til, før vi gikk 
hvert til vårt. 
 M-en i etternavnet glemte jeg å spørre 
om. |Tekst og foto Knut Werner Alsén
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Møtet med Eirik Sønneland skjer i kantina på Institutt for matematiske realfag og teknologi. Tilfeldig introdusert. Ett år senere treffes vi 
igjen. Avtalt, på samme sted. Først da går det opp for meg hvilken polfarer Eirik egentlig er. 
 På en hyttetur med kamerater en gang i ungdommen, brettet Eirik ut et kart over Antarktis, pekte på Sydpolen og sa: ”dit skal jeg”. 
Ikke nok med det: Eirik sa i samme åndedrag at han skulle bli marinejeger og astronaut. Guttene tok ikke Eirik seriøst. Men i dag er det det 
eneste som gjenstår av Eiriks ambisiøse mål; astronautdrømmen. Skjønt, han har kanskje bidratt litt der allerede: 

Testpilot til marsferden
En del av Antarktisekspedisjonen var å knytte til seg ulike forskningsprosjekt. I løpet av planleg-
gingsfasen kom han i kontakt med NASA. Organisasjonen var i full gang med å forberede beman-
nede reiser til mars, reiser som tar tre år; - ett år reisetid ut til mars, ett år opphold på planeten, og 
ett år tilbakereise. For at en slik ferd skal bli vellykket, er sammensetningen av mannskap en viktig 
nøkkel. NASA trengte testpiloter under ekstreme forhold. Eirik, kameraten Rolf Bae, legen Gunnar 
Børre og teknikeren Frode Nedrebø ble forskningsobjekter, i samarbeid med NASA og universite-
tene i Bergen og Trondheim. Fire mennesker i isolasjon gav en unik mulighet til å studere atferd i 
ekstreme omgivelser: Konfliktløsning, kommunikasjon, samarbeid, roller og menneskers oppfatning 
av omgivelsene, seg selv og andre. 
 Det hører med til historien at Eirik ble valgt til teamleder.  - Jeg ville at vi skulle ha  flat struktur, 
men det ble det ikke noe av. At jeg ble valgt tar jeg som en tillitserklæring, sier en litt brydd Eirik.  
 - Teamet fungerte veldig bra. NASA fikk det de var ute etter: Vi opplevde sterke fysiske påkjen-
ninger og hadde både topper og følelsesmessige bølgedaler, bekjenner Eirik.  
 - Hva jeg har lært? Hmm? Jeg har blitt et bedre menneske. Eirik ser vennlig bestemt ut i blikket. 
- Nå er jeg enda mer klar over mine styrker og svakheter.    
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Med NLH på Antarktis 

Det er få studenter på 
NLH som har satt sine 
bein på Antarktis. 
Bortsett fra 
Eirik Sønneland. 
Han overvintret med 
NASA og Norges 
landbrukshøgskole 

på slep.  

Norsk 
Antarktisk 
Ekspedisjon
 
Boka Trollbundet følger 
NLH-student og polfarer Eirik 
Sønneland på en reise som 
foregår på flere plan. Dette 
er guttedrømmen som skulle 
gå i oppfyllelse, koste hva 
det koste hva det koste ville. 
I kjølvannet ligger det for-
smådde kjærester, frustrerte 
foreldre, hundretusenvis av 
kroner i gjeld. Samtidig er 

det en beretning om helt grunnleggende menneskelige 
drivkrefter, om et kameratskap gjennom flere prøvel-
ser og den intense gleden av å være underveis. 
Lenke: www.south-pole.net
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 Eirik var historisk allerede fra fødse-
len. Som byens nyttårsbarn på Stavanger 
sykehus 1. januar 1975, i kommunens 
800-års jubileum, debuterte han i avis-
spaltene. En sværing fra start med sine 
4240 gram.

Bok og video
”Villmark, svømming, viljesterk, selvdisi-
plinert, treningsfrik, intelligent, målbe-
visst, marinejeger, spontan, hardhaus 
med myk kjerne, tolerant, omsorgsfull, 
filosofisk, god humor, litt selvhøytidelig, 
perfeksjonist, engasjert, høy stolthet, 
polfarer. ” Et levende oppslagsverk med 
solide karaktertrekk, i følge de som kjen-
ner Eirik. Sågar nedskrevet i bokform: I 
2001 utgav Stavanger Aftenbladjourna-
listen Sindre Bø  boka ”Trollbundet”, og 
beskriver oppholdet til Eirik på Antark-
tisk og Sydpolen.

 ”Norsk Antarktis Ekspedisjon 1999 
– 2001 (NAE) er på mange måter en 
oppsiktsvekkende ekspedisjon; den vakte 
voldsom oppsikt i antarktiske kretser, 
men lite oppsikt i resten av verden. Den 
kan oppsummeres med stikkordene bil-
ligst, yngst og lengst i dobbelt forstand.”  
Slik starter boka om Eirik Sønneland 
og Rolf Bae. Slutten av boka er den en 
liste av begivenheter i Antarktis: 90 år 
etter at Roald Amundsen plantet det 
norske flagget på Sydpolen, etter 8 sider 
med  begivenheter kommer årstallene 
1999-2001. ”Etter overvintringen krysset 
Rolf Bae og Eirik Sønneland 2000/2001 
Antarktis fra Jutulsessen i Dronning 
Maud Land og til McMurdo. De brukte 
105 dager på 3790 kilometer. Pulkene 
veide fra starten 180 kilo. Budsjett på 
ekspedisjonen, inklusive overvintring for 
fire mann: 1,2 millioner kroner.”.  

 I tillegg til boka har TV2 to gan-
ger sendt dokumentarprogrammet om 
ekspedisjonen. Likevel er de ukjente. 
Det har nok flere forklaringer. En er liten 
interesse i riksmediene. Eiriks innrøm-
mer i ettertid at de brukte for liten tid 
på markedsføring. - Dessuten er vi ikke 
så høyrøstete, sier han. Birger Wersland 
på Polar Instituttet mener at Eirik og 
Rolf presenterte et prosjekt som ikke ble 
trodd på. - Det virket så sært.

NLH-forskning på Antarktis 
At Eirik og jeg møtes igjen på Institutt for 
matematisk realfag og teknologi er ingen 
tilfeldig. Eirik hadde med seg NLH-fors-
kning ned til Antarktis.  
 Siden det er svært strenge utslipps-
krav på Antarktis, og siden ingen hadde 
overvintret på forskningsstasjonen 
”Troll” tidligere, var Eirik og teamet 

hans nødt til å finne løsninger på avløp og 
avfallshåndteringen under oppholdet. Eirik 
som var student på NLH hadde hørt om en 
professor som arbeidet med alternative 
løsninger på avfall. Etter en del undersø-
kelser lykkes det Eirik å komme i kontakt 
med Petter Jenssen, og så var samarbeidet 
mellom Eirik, NLH og Norsk Polarinstitutt 
i gang. Utvikling og testing en miljøvennlig 
avløpsløsning til bruk i polare strøk var et 
faktum. 
 - Vi modifiserte løsninger for svartvann 
og etterkompostering. Det ble konstruert et 
biotoalettsystem som også kunne ta imot 
organisk avfall som matrester og papir. 
Målet med den nye avfallsløsningen var å 
redusere volum og vekt på slik avfall til 40 
– 80 prosent av det opprinnelige. En slik 
reduksjon oppnås ved hjelp av mikroorga-
nismer som sørger for naturlig nedbryting 
av avfallet, selv i sterk kulde. 
 Gjenvinning av såkalt ”gråvann” førte 

til at stasjonen fikk redusert vannforbruket 
og resirkulert vann til gulvvask. Blant annet 
sparte de brennstoff som ellers ville gått til 
snøsmelting, sier Eirik. Professor Jenssen er 
glad for eksperimentet til Eirik. Gråvanns-
anlegget er fortsatt i bruk på Troll.  
 – Dette som vi på NLH kaller Krets-
løpsteknologi har vært veldig nyttig for oss 
å få testet ut under slike ekstreme kulde-
forhold, og vi så at Eirik og teamet hans 
fikk avfallshåndteringen til å fungere. Det 
er veldig interessant for forskningen og  
industrien, sier Jenssen.  
 
Hva nå? 
Utenfor det slitte klasserommet på institut-
tet varmer sommersola i kontrast. Eirik 
forteller sin polarhistorie med minst tre 
tanker i hodet samtidig. Selv om han har 
utrolige opplevelser bak seg, er han mest 
opptatt av framtiden: Valg av hovedfags-
oppgave.

 Selv om han selv vet at han har evner til 
nær sagt hva som helst, vil han ha en fram-
tidig jobb som ligger i skjæringspunktet 
mellom forskning, næringsliv og eventyr.
 - NLH er spennende og gir mange mu-
ligheter. I dag har jeg vært i kontakt med 
professor Stig Omholt og genetikk-
sentret Cigene. Det de gjør på genetikk-
siden er svært spennende. Kanskje jeg 
skriver hovedfagoppgaven i samarbeid med 
dem. Kanskje, spekulerer Eirik.     
 - Forresten, sa jeg at jeg akkurat var 
i hovedkvarteret til Shell i Nederland, hos 
alle toppsjefene? Der fortalte jeg om erfa-
ringene vi hadde med ekspedisjonen. I et-
tertid er det mange som vil høre om turen 
vår, sier en optimistisk Eirik Sønneland.  
|Tekst Knut Werner Alsén |Alle foto NAE  
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International water leaders 
Glimt fra forskningen

Matematikk og biologi hånd i hånd
Biologisk forskning står foran en av sine største omveltninger noensinne. Omfattende bruk av 
matematikk, statistikk og informatikk er på rask fremmarsj inn i faget, og fremskaffelse av data 
er blitt en høyteknologisk aktivitet.

Centre for Integrative Genetics (CIGENE) er en nasjonal 
plattform for deteksjon, typing og fortolkning av punkt-
mutasjoner (SNPs) er et nyopprettet senter med Norges 
landbrukshøgskole som vertskap. Foruten vertsinstitusjonen 
bidrar Norges veterinærhøgskole, Akvaforsk, Det norske 
Radiumshospital, Universitetet i Oslo, NTNU og Norsk Regne-
sentral til senterets aktivitet. Alle fire universitetsregioner er 
med i senterets styre, samt representanter fra industrien.
  CIGENE – finansieres i hovedsak av Norges fors-
kningsråd (NFR) gjennom programmet Funksjonell genom-

forskning (FUGE), men har også fått vesentlige bidrag fra NLH og andre kilder. CIGENE har som 
oppgave å være et service-senter for å påvise og tolke genetiske variasjoner i arvestoffet hos 
mennesker, planter, dyr og fisk. I tillegg har det særskilt ansvar for å sette sammen en effektiv 
verktøypakke for å frembringe en dyp forståelse av komplekse genetiske karakterer hos planter, 
fisk og pattedyr for vitenskapelig og kommersiell utnyttelse. Denne verktøypakken innebærer at 
en lykkes med en begrepsmessig og metodologisk kobling av ikke-lineær systemteori, statistikk, 
biologisk teori, genominformasjon og fenotypisk data. Det er også en forventning fra NFR sin 
side om at CIGENE anvender sin kompetanse innen marin sektor. 
 I sitt forskningsprogram er CIGENE per i dag blant annet aktivt opptatt med å utvikle gen-
omressurser for laks og storfe, lage matematiske modeller over biologiske prosesser, og utvikle 
nye metoder for å finne gener som styrer viktige egenskaper.   Lenke: www.cigene |Tekst: Elin Judit 

Straumsvåg | Fotomontasje: Jørn Are Hatlelid 

 

Senter for framragende forskning 
Tilgang på fiskefôr er i ferd med å bli den kritiske faktoren for vekst i akvakulturnæringen fordi 
ressursene i havet er begrenset. Derfor trengs det ny og grunnleggende kunnskap om fôr til fisk. 
 En forskningsgruppe satt sammen av NLH, Akvaforsk og 

Veterinærhøgskolen hadde kommet så langt i sin forsk-
ning på alternative fiskefôrkilder og fiskehelse at Norges 
forskningsråd gav dem status som “Senter for fremragende 
forskning”. Dette forskermiljøet har nå samlet seg i Aqua-
culture Protein Centre (APC).  

  - Utgangspunktet vårt er å finne andre former for 
fôr enn det vi tar fra havet. Hvis laksen kan tolerere mer 
plantekost, vil også lønnsomheten i oppdrettsnæringen bli 
mye større. Et annet mål er å få oppdrettsfisk til å utnytte 
fôret mer effektivt. I dag utgjør utgiftene til fôr mellom 50 

og 60 prosent av de totale kostnadene innen lakseoppdrett. Dagens prissituasjon på laks gjør at 
vi må tenke helt nytt, sier Trond Storebakken, som er leder for APC-Centre. 
 Alternative proteinkilder til fiskefôr kan være protein fra vegetabiler, fra bakterier produsert 
på gass eller fra marine organismer hentet fra ledd lenger nede i næringskjeden, forteller Store-
bakken.  Lenke: www.apc-coe.no. |Foto: Knut Werner Alsén

Akvaforsk-
alliansen 
Norges landbrukshøgskole,  
Akvaforsk og Matforsk har gått  
inn i en allianse med sikte på 
å effektivisere forskningen 
og annen aktivitet innen mo-
derne havbruk. Alliansen gjør 
at institusjonene sammen kan 

gi et sterkere bidrag til en framtidig suksess for moderne 
havbruk enn de nå gjør hver for seg. Moderne havbruk vil i 
følge FAO-rapporter spille en betydelig rolle i framtidig mat-
produksjon. Alliansen vil bidra til en bærekraftig utvikling 
med fokus på lønnsomhet, miljø og matkvalitet.
 Akvaforsk-alliansen er et samarbeid om forskning, 
utvikling og undervisning. Med 80 forskere er alliansen en 
multidisiplinær FoU aktør med kjernevirksomhet innenfor 
havbrukets verdikjede. Fire satsingsområder inngår i kjer-
nevirksomheten: ernæring og fôr, avl og genetikk, miljø og 
produksjonsteknikk, og foredling av fisk. I tillegg kommer 
utdanning av nye havbrukskandidater, både på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 
 Både fiskeriminister Svein Ludvigsen og landbruks-
minister Lars Sponheim ønsket Akvaforsk-alliansen velkom-
men i videreutviklingen av den nasjonale havbruksnærin-
gen. - God lønnsomhet er nødvendig for en bærekraftig 
utvikling av moderne havbruk. Forpliktende samarbeid og 
god koordinering mellom forskningsinstitusjonene vil bidra 
til å øke utbytte. Et slikt samarbeid vil også styrke eksiste-
rende forskergrupper i Norge, føre til etablering av nye grup-
per og styrke forskningens internasjonale anerkjennelse, sa 
Ludvigsen og Sponheim.
Lenke: www.akvaforsk-alliansen.no

Nytt gamma-
anlegg 
I august 2003 åpnet da-
værende miljøvernminister 
Børge Brende det nye Gamma-
anlegget ved NLH. Anlegget er 
det eneste i Nord-Europa hvor 
effekter av middels til lave 
stråledoser kan studeres un-
der kontrollerte forhold. 
Under åpningen understreket 
Børge Brende at Isotoplabo-

ratoriet på NLH har bidratt med viktige innspill i forhold 
til Norges samarbeid med Russland og stans av utslippene 
fra Sellafield-anlegget. - Jeg har forventninger til at det nye 
anlegget i fremtiden vil gi oss ny kunnskap om strålingens 
effekter på natur og miljø, noe Norge trenger på grunn av vår 
geografiske plassering og våre utfordringer i nordområdene, 
sa Brende.
 -  Vi mangler informasjon om biologiske effekter av 
lave stråledoser på planter og dyr. Gamma-anlegget på NLH 
er utviklet for slike studier, sa professor Brit Salbu som leder 
Gamma-anlegget.

Tidligere miljøvernminister 
Børge Brende (t. v)

sammen med Brit Salbu 
og rektor Knut Hove. 

Knut W
erner Alsén
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www.nlh.no/forskning

Næringslivet og NLH
Formålsparagrafen i Universitets- og høgskoleloven ble endret i 2003. Norges landbrukshøgskole 
og andre FoU-institusjoner har fått et større ansvar for å overføre kunnskap og kompetanse til 
samfunns- og næringsliv. NLH har ikke bare ansvar for å frambringe forskningsresultater, men 
skal også sørge for at resultatene kommer samfunnet til gode. Dette omfatter blant annet overfø-
ring av ny kunnskap og teknologi til næringslivet. Hensikten med lovendringen er klar: Universi-
tet og høgskoler skal bli en drivkraft for innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv. 
 NLH har tatt utfordringen alvorlig. Ikke minst fordi vi har tradisjoner å holde i hevd her. Det 
er nok å nevne Jarlsbergosten, norsk oppdrettsnæring eller de mange bidragene til utvikling av 
norsk jord- og skogbruk. Det kanskje fremste bidraget NLH kan gi til nyskaping i norsk næringsliv 
er imidlertid ferdige kandidater med kunnskap om gründervirksomhet, forretningsutvikling og 
innovasjon. NLH gir i dag flere kurs innenfor dette området og planlegger å utvide tilbudet med 
et eget mastergradsprogram i entreprenørskap fra 2005. 
 NLH har vedtatt en egen strategi for næringsutvikling for å følge opp sin satsing på dette 
feltet. Det er samtidig opprettet et eget Næringslivskontor.  Kontorets viktigste oppgave er å 
utvikle samarbeidet med næringslivet og ta vare på og kommersialisere gode forretningsideer 
fra ansatte og studenter. Næringslivskontoret samarbeidet tett med Bioparken AS på Campus Ås 
om dette.  
  Akademia og næringslivet representerer på mange måter to kulturer. Kulturer det må 
skapes møteplasser og samarbeidsarenaer for.  PÅ NLH tenker vi oss en rekke ulike tiltak som 
studiebesøk for ansatte i små og mellomstore bedrifter til mest relevante fagmiljøene på NLH, 
insentiver for forskere og andre ansatte i å arbeide sammen med næringslivet, frikjøp av for-
skere, hospitering for bedriftseiere og bedriftsansatte ved NLH, seminarer med presentasjon av 
forskning og kompetanse, hovedfags- og semesteroppgaver i næringslivet og tilbud til småbe-
drifter innen FoU og etter- og videreutdanning. 
 Tidligere NLH studenter som i dag arbeider innenfor næringslivet eller næringsrettet 
forvaltning er viktige partnere for oss. Mange opplever at bedriften eller institusjonen der man 
arbeider bør ha et nærmere samarbeid med NLH og forskere her hos oss. NLH vil gjerne være 
med å utvikle et slikt samarbeid, derfor trenger vi helt konkret personer som kan hjelpe oss å 
vurdere næringsnytten i oppfinnelser og forskningsresultater på NLH, samt gi oss råd om hvor-
dan de kan kommersialiseres eller om man bør la dem ligge. Dersom du mener å sitte inne med 
slik kunnskap og erfaring ta også kontakt med oss. Som tidligere NLH-student: hjelp oss å få fart 
på satsingen på næringsutvikling. Lenke: www.nlh.no/forskning/nk  |Tekst Colin Murpy

Bedre innovasjon med Biopolis
Myndighetene forventer mer næringsutvikling fra forskningen, rammebetingelser endres og EU 
organiserer forskning i store sentra og nettverk. Norges landbrukshøgskole og resten av Ås-mil-
jøet svarer på denne utfordringen med organiseringen av Biopolis. Biopolis skal være et senter 
for biovitenskapelig innovasjon og næringsutvikling,  Senteret skal være en mekanisme som skal 
stimulere bedrifter, forskergrupper og myndigheter til tett samarbeid.
 Målet til Biopolis er å realisere regjeringens målsetting om at forskningen skal være et inno-
vativt verktøy for det kunnskapsbaserte næringslivet knyttet mat, miljø, bioteknologi, akvakultur 
og helse. Ønsket er at samarbeid med forskere og myndigheter vil virke tiltrekkende på nærings-
liv som ønsker å utvikle konkurransefortrinn. Hele Campus Ås er med i Biopolis, sammen med Ås 
kommune, Fylkeskommunen og Follo-kommunene.  
 

Akvaforsk NLH 
Akvaforskning er en av 
grunnpilarene i forsknings-
strategien på NLH. - Dette 
er et forskningsfelt med et 
stort potensial og som NLH 
ytterligere har styrket med 
tre nye professorstillinger og  

alliansesamarbeid med Akvaforsk og Matforsk, sier Odd-Ivar 
Lekang som er NLHs forskningskoordinator på Akvakultur.
Lenke: www.nlh.no/forskning

Kretsløpsteknolog har blitt 
et nytt satsingsområde på 
NLH.  Kretsløpsteknologi er 
en tverrfaglig miljø- og utvi-
klingsforskning som ligger i 
skjæringsfeltet mellom miljø 
og energi, og globale utfor-
dringer knyttet til bærekraftig 
utvikling. Kretsløpsteknologi 
baserer seg på en naturbasert 
helhetstankegang (grønn tek-
nologi) som lærer fra og tar i 
bruk naturens egne prosesser. 
I drøyt 20 år har forskere ved 
NLH brukt kretsløpsfilosofien 
til å utvikle gjennomtenkte 

løsninger innen regnvannshøsting i tørrlandsområder, 
avfalls- og kloakkhåndtering i I- og U-land, samt avfall som 
grunnlag som en alternativ og viktig ressurs i framtidig 
energiutvinning. Lenke: www.ecosan.no

En delegasjon med miljø-
vernministeren fra Malaysia 

på kretsløpsbefaring på 
Klostenga i Oslo. 

Kretsløpsteknologi

Grønn Oscar 
NLHs samarbeidspartner 
Aga Khan Rural Support 
Programme (AKRSP) har vun-
net The Ashden Awards for 
Sustainable Energy (Grønn 
Oscars). Prisen som er på 
30.000 pund går til arbeid 
i fjellandsbyer i Pakistan.  
Hovedsakelig har NLH samar-
beidet med AKRSPs avdeling 

i Baltistan, som ligger like ved grensa til Kashmir. Dette er 
gjort gjennom prosjektet High Altitude Integrated Natural 
Resource Management (HAINRM). 
 Ingrid Nyborg på Noragric har gjort dr.gradsarbeidet 
sitt i tilknytning til dette prosjektet, og flere NLH-studenter 
har gjort hovedoppgaver der. Ansatte i AKRSPs er i gang 
med PhD og mastergradstudier ved NLH. 
 AKRSP får prisen for tilførsel av elektrisitet til 17,000 
husholdninger fjellandsbyer i Pakistan. I prisbegrunnelsen 
framheves organisasjonens spesielle samarbeid med land-
bybeboerne.  Lenke: www.nlh.no/noragric
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International water leaders 
Studentenes informasjonsTorg

Studentenes informasjonsTorg (SiT) startet opp 
august 2003,  i de gamle lokalene til sentralbor-
det i Økonomibygget. Dermed ble all studie-
administrativ informasjon og veiledning samlet 
under ett tak. 
 Intensjonene i Kvalitetsreformen fordrer 
tettere oppfølging av studentene i studietiden. 
Norges landbrukshøgskole har tatt kvalitets-
reformen på alvor og satt inn flere tiltak. Blant 
annet styrking av den generelle studentveiled-
ningen. Slik tror vi at flere av studentene kom-
mer gjennom studiet på normert studietid. En 

god veiledningstjeneste er også viktig faktor for trivsel blant studentene på campus.
 SiT er en “førstelinjetjeneste” som er bemannet av både fast ansatte veiledere og student-
veiledere. Studentveilederne har erfaring fra ulike studieprogram; delstudium i utlandet og 
studentmiljøet på tunet. 
Bruken av studentveiledere gjør at terskelen for å ta kontakt med SiT blir lavere. 
 Primæroppgavene for SiT er markedsføring av studietilbud, holde studentene orientert om 
ulike studiemessige forandringer og viktige frister. SiT gir generell studentveiledning, informa-
sjon og veiledning innen studier i utlandet.   
 SiT jobber i tett kontakt med studieavdelingen, SIÅs, Internasjonalt kontor, sosionomen og 
de faglige veiledere på instituttene.
 Det nye i år er at vi også nå jobber med karriére veiledning,  i form av jobbsøkerkurs. Kurset 
består i veiledning i jobbsøking, søknad- og cv-skriving, og intervjuteknikk. Kurset henvender seg 
spesielt til studenter som holder på med hovedfagsoppgaven.
 Daglig kommer studenter innom SiT for å skaffe seg informasjon om hvilke samarbeidsav-
taler NLH har med utenlandske institusjoner og ulike økonomiske  støtteordninger. Om lag 30 
prosent av NLHs studenter tar et delstudium i utlandet. |Tekst Iben Andersen | Foto Håkon Sparre

Internasjonalisering
I skjæringspunktet mellom International office, Studentsamfunnet og International student 
union har syv studenter satt i gang en integreringsprosess som skal gi bedre studier: Internatio-
nal Committee ved NLH (IC). 
 - 40 nasjonaliteter er representert på NLH og vårt arbeid med integrering gjelder ikke bare 
for våre 250 internasjonale studenter som kommer hit. 30 prosent av de norske studentene er 
på NLH reiser utenlands i løpet av utdannelsen, de er vi også pliktige til å gi internasjonal erfa-
ring, sier Torbjørn Gilberg som er seksjonsleder ved International Office. 
 IC kom i stand etter en idé hos studentene Vegard Urset, Camilla Oddenes og Frank Katto. 
Etableringen skjedde under ”International dinner” i fjor, hvor 300 gjester spiste mat fra alle 
verdenshjørner, alt laget av studenter. Halvparten av gjestene var nordmenn, blant dem rektor og 
prorektor.
 IC har blant annet dansekvelder, markering av nasjonaldager og fester for norske og interna-
sjonale studenter på programmet fremover. 

Toppscore til 
studiemiljøet 
En omfattende brukerunder-
søkelse viser at studiemiljøet i 
Ås er blant de beste i Norge, 
Undersøkelsen er gjennomført 
av TNS Gallup på oppdrag fra 
Studentsamskipnaden i Ås 
(SiÅs), TNS Gallup har gjen-
nomført lignende undersøkel-

ser ved Stavanger, Bergen og Trondheim. 
 Tilfredsheten er høy sammenlignet med de andre 
studiestedene. Barnehage-, idretts- og boligtilbudet peker 
seg ut som områder studentene er mest fornøyd med, Til-
fredsheten med kantinetilbudet er derimot for lav, selv om 
det er få i undersøkelsen som uttrykker direkte misnøye.
 Studentene er gjennomgående fornøyd med boligsi-
tuasjonen i Ås. Studenter som bor på hybler er mer fornøyd 
på Ås enn i Bergen og Trondheim,
 Studentene mener det kulturelle og sosiale tilbudet 
er viktigst for trivselen, deretter kommer det faglige innhol-
det i studiene. Ås scorer høyest på begge områdene.

NOVA
For første gang i historien 
er akvakulturundervisningen 
i Norden samlet på egen 
nettside. Interesserte fra hele 
verden har nå fått et unikt 
verktøy som gir full oversikt 
over ulike undervisningspro-
gram og kurs innen fagfeltet. 
På kort tid har Odd-Ivar 
Lekang og Claus A Liland lyk-

kes med å lage nettstedet ”Aquaculture Nettwork”, for øvrig 
det første nettstedet i sitt slag innen NOVA University. 
 - Dette er et svært imponerende stykke arbeid, sier 
en stolt prorektor; Anne Marte Tronsmo. Hun føyer til at 
Lekang og Liland på kort tid har maktet det resten av NOVA-
miljøet lenge har arbeidet med, men ikke helt har fått til, 
ennå.  
  Kursene som er godkjent av Nova kan utløse nordiske 
støtteordninger for reise for studentene. NLH kommer svært 
god ut av nettpresentasjonen, siden vi er den eneste institu-
sjonen i Norden som i dag kan tilby programmer som fører 
fram til Bachelor og Mastergrad. 
 De andre har foreløpig bare enkeltkurs, sier Odd-Ivar 
Lekang som har ledet arbeidet med nettstedet. 
Lenke til nettstedet: http://nova.nlh.no/aqua/

Glimt fra undervisningen
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Student-UKA 
2004 
 - UKA i Ås fra 30. September 
til 25. Oktober skal synliggjøre 
de engasjerte studentene og 
kvalitetene ved NLH. Den skal 
vise frem dugnadsånden og 
gi ”det lille ekstra”, også for 

opplevelsen av studietiden her, sier UKE-sjef Alexander S. 
Grude. Og nå er UKE-apparatet for alvor satt i bevegelse. 

Unikt engasjement
- Selv om UKA i Trondheim har et større arrangement, er 
vår student-UKE suverent størst i Norge, i andel involverte 
studenter. For oss som har bygget organisasjonen fra bun-
nen av, gir det mye glede og verdifull erfaring å skulle 
engasjere så mange andre. Nå er vi 60 som er i sving med 
forberedelsene, men alt i alt vil 1300 studenter ta et tak, 
sier UKE-sjefen.

- Det er klart UKA gjør mye for kameratskap 
og miljø blant studentene, og dette er også 
noe av tanken bak vårt motto. UKA 2004 
skal være det lille ekstra for markedsføring 

av NLH og NLH-studenten, men også for opplevelsen av 
studietiden her.
 - Bortsett fra at vi vil prøve å bli litt større enn sist, 
skal det nye være et konsert-telt på Lillebrand som kan huse 
3-4000 mennesker. Her planlegges en kjempekonsert i 
forbindelse med noe vi kaller ”festival-helgen”, sier Grude. 
- Under vår barne- og ungdomsdag samme helg, får vi et 
celebert besøk av ”Gråtass”-showet, bare to uker etter pre-
mieren på filmen om Gråtass.

UKE-revy og konserter
Med et forventet budsjett på 7-8 millioner vil UKA 
2004 romme et utall aktiviteter, hvorav mye ennå 
ikke er helt på plass. - Jo, UKE-revy blir det selvfølge-
lig, arrangementet som trekker flest ikke-studenter til 
seg. Produksjonen er godt i gang og vil legge beslag 
på 120-130 funksjonærer. Mange konserter er i vente.
Les mer www.studentuka.no/ |Tekst Trond Solem 
|Foto: Håkon Sparre

Ta bilder til UKAs 
fotokonkurranse!
De tre kategoriene er sirkel, rytme og humor, og frist for 
innsending er 1. september. 
 Send inn ditt bidrag til UKA, Postboks 1209, 1432 Ås. 
Bildet(ene) kan leveres i papirformat 15 x 20 cm størrelse, 
eller i god digital kvalitet på CD. Du kan sende inn både 
svart-hvitt og fargebilder. Legg ved: bildetema, ditt navn, 
e-post, adresse og telefonnummer. Merk konvolutten med 
’Fotokonkurranse’. 
 Det blir premier til de beste i hver kategori og bildene 
vil bli utstilt på Samfunnet under UKA. Finn fram kamera og 
fest sommeren til film eller minnebrikken! Vi gleder oss til å 
se resultatet! 

Hilsen Fotokomiteen 

www.nlh.no/studie
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Etter- og videreutdanning ved NLH
Kjære nlh-kandidat!
Vi vet at NLH-kandidater går inn i mange forskjellige og krevende roller i arbeidslivet. Med de 
raske endringene som næringsliv, forvaltning og utdanningsystem er inne i, vil de fleste av oss 
oppleve et mer eller mindre kontinuerlig behov for kompetanseutvikling og oppdatering. For NLH 
er det et mål å kunne imøtekomme disse behovene innenfor våre kompetanseområder. 
 I løpet av ett år har Senter for etter- og videreutdanning ved NLH (SEVU-NLH) om lag 1500 
deltakere på kurs av ulike slag. Av disse har omlag en femtedel sin utdanningsbakgrunn fra NLH.  
Gjennom Alumni-systemet ønsker SEVU-NLH å styrke kontakten med tidligere studenter; både 
for å få innspill om ønsker og behov for oppdatering og etter- og videreutdanning, og for å kunne 
informere om tilbudene våre. 
 Tilbudet omfatter både korte kurs og seminarer og mer omfattende videreutdanningkurs og 
-program, og favner ulike fagfelt. Kursene er lagt opp med konsentrerte samlinger, ofte også pro-
sjektoppgaver og nettbasert læring. Vi skreddersyr også opplæring på bestilling. Det er institut-
tene og deres samarbeidspartnere som er ansvarlig for det faglig innholdet, mens SEVU-NLH har 
en koordinerende og administrativ rolle. Tilbudet er presentert på nettsidene www.nlh.no/sevu
 For at vi skal kunne imøtekomme våre egne kandidaters kompetansebehov på en god 
måte, er vi avhengig av innspill fra dere. Ta kontakt med oss på telefon 64 94 75 60 eller 
sevu@sevu.nlh.no - eller kom innom oss når dere er i nærheten!

Vennlig hilsen
Berit Nereng
Leder for SEVU-NLH 

Tilstandsanalyse og tiltak 
for betong i landbruket
Tid: 14. - 15. september 2004
Sted: Rica Hell Hotel, Trondheim/Værnes
Påmeldingsfrist: 21. juni 2004

Bevaring av historiske hager
5 studiepoeng
Tid: 6. - 10. september 2004
Sted: Ås Hotell, Ås
Påmeldingsfrist: 25. juni 2004

Lyssetting av utemiljø
Tid: 6. - 8. september 2004 
Sted: Norges landbrukshøgskole, Ås
Påmeldingsfrist: 16. august 2004

Universell utforming
5 studiepoeng
Tid: 27. - 30. september 2004
Sted: Rainbow Hotel Ski, Ski
Påmeldingsfrist: 1. september 2004

Vern av gamle kirkegårder
Tid: 18. - 21. oktober 2004
Sted: Hotel Scandic Prinsen, Trondheim
Påmeldingsfrist: 3. september 2004

For mer informasjon om kursene:
www.nlh.no/sevu
Telefon 64 94 75 60

Etterutdanningskurs høsten 2004
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2500 studenter
130 utenlandske studenter
54 prosent kvinner
46 prosent menn
30 min. fra  Oslo
Studier i utlandet
FASILITETER: Studentsamfunn
Konsert og teatersal 
Fotball og friidrettsanlegg
Moderne idrettshall
Innendørs klatrevegg 
Lysløype
1,5 km fra nasjonalt roanlegg
HYBELGARANTI: NLH skaffer alle 1. års studenter et sted å bo
Student i Ås: Rikt studentmiljø
Engasjerte studenter
Lette å bli kjent
70 lag og foreninger
UKA I ÅS: ANNEN HVERT ÅR 

Akvakultur
Husdyrfag

Biologi
BioteknologiBioinformatikk

Kjemi
Matematikk og statistikk

Mikrobiologi
Miljøfysikk
Geomatikk

Teknologi (siv.ing,)
Miljø og naturressurser

Plantevitenskap
Skog, miljø og industri

Økologi og naturforvaltning
Matvitenskap

Arealplanlegging
Landskapsarkitektur

Økonomi og næringsutvikling
Utviklingsstudier

Ulandsstudier5-årig lektorutdanning

Studier ved Norges landbrukshøgskole 

12 BACHELOR  •  30 MASTER  •  1000 YRKER   

www.nlh.no/studie  

STUDENTLIV
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Småplukk

Mange doktorgradar
Doktorgradsutdaning står sentralt i utdaninga og forskinga ved NLH. Etter fullført masterstudium 
har NLH tilbod om ei rekkje 3-årige forskarutdaningar som fører fram til graden PhD. Sist haust 
var det kring 250 doktorgradsstudentar som er om lag 10 prosent av det totale studenttalet. 
I 2002 disputerte heile 55 doktorandar. Det var ny rekord og på line med t.d. Universitetet i 
Tromsø. For 2003 vart resultatet 44 disputasar.

Studiar over grenser
Av dei 720 nye studentane som starta opp ved NLH i fjor haust var kring 80 frå utlandet. Ti 
prosent av alle studentar har utanlandsk statsborgarskap; frå heile 60 land. I dag er det 7 
engelskspråklege masterprogram og kring 30 prosent av emnetilbodet er tilgjengelig på engelsk, 
og prosenten er aukande. Studentutvekslinga med utlandet er og aukande; i fjor reiste studentar 
til 39 ulike lærestader i 17 land. NLH har ei målsetting om at 50 prosent av dei uteksaminerte 
kandidatane skal ha studieopphald i utlandet.

Ny kunnskap gjennom etter- og vidareutdanning
Det er SEVU (Senter for etter- og vidareutdanning) som tek seg av den organiserte etter- og  vi-
dareutdaninga i tett samarbeid med institutta. I fjor var det kring 1200 deltakarar på om lag 50 
ulike kurstilbod. Halparten deltok på poenggjevande kurs og fekk til saman 5525 studiepoeng.
Etter- og vidareutdaningsverksemda har dobla seg dei siste fem åra og omsetnaden er no 10 
millionar i året. Tilbodet er retta  mot definerte kompetansebehov  i nærings- og samfunnsliv der 
ein gjerne koblar yrkeskompetanse opp mot ny forskingskompetanse. Dette er difor ein viktig 
del av høgskulen sin samfunnskontakt. Over 25 prosent av deltakarane har høgre utdanning frå 
andre lærestader; tilobodet når breitt ut.

Fleire på same lag
Alliansebygging er viktig for NLH av fleire grunnar: Fleire oppdrag, meir  pengar og betre innte-
ning, betre utnytting av laboratorier og utstyr,  og betre utdaning og etterutdaning.
Matalliansen og Akvaforskalliansen er tunge alliansar mellom Akvaforsk, Matforsk og NLH der 
dei tre arbeider saman gjennom to allianser retta mot kvar sin marknad: Akvaforskalliansen mot 
oppdrettsnæringa og Matalliansen mot næringsmiddelindustrien. Matalliansen har i år oppdrag 
på over 110 millionar kroner; i fjor var omsetnaden 32 millionar. Trippelalliansen mellom Uni-
versitetet i Oslo, Norges veterinærhøgskule og NLH samarbeider om ma funksjonell genomfors-
kning. I alliansearbeidet vert det i år knytta stipendiatar til forskningsprosjekt og undervisnings-
oppgåver som er av interesse for dei tre. NLH har og ei strategisk allianse med organisasjonane 
i landbruket, og nyskapingen Bioforsk med Planteforsk, Jordforsk og Norsøk kjem på banen i 
januar neste år. |Tekst: Arnstein Bruaset og Steinar Haugsvær
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AlumniNLH
Norges landbrukshøgskole

NLH
NORGES
LANDBRUKSHØGSKOLE

www.nlh.no/alumni


