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Leder

”Det e itjnå som kjem tå sæ sjølv”
God utdanning og god forskning hører
med i kategorien av ting som ikke kommer
av seg selv.
Det UMB i dag tilbyr studiesøkende ungdom har de ansatte utviklet gjennom egne
studier og egen forskning gjennom mange
år. Det finnes ikke kjappe løsninger. Den
forskningen som "vinner" forskningsmidler
i Norges Forskningsråd og på andre konkurransearenaer, har nesten alltid erfarne
forskere med lange publikasjonslister med
på laget.
Dette nummeret av UMBnytt trykkes i
forbindelse med Biokonferansen, UMBs
vårlige fagdag 27. mai, der vi diskuterer
genteknologi knyttet til mat og planter, med
spesielt fokus på utfordringene for bioteknologisk næringsutvikling. I tillegg deler
UMB ut sin forskningspris denne dagen.
Prisen deles ut hvert annet år, og i bladet
presenteres de fem forskerne som er nominert, med temaer som viser noe av bredden
i UMBs forskning:
Radioaktiv forurensning i miljøet
Genforskning hos bakterier
Kjønnsdannelse hos kveite
Tverrfaglig filosofi
Laserbasert skogregistrering
De resultatene dere kan lese om på de neste
sidene kommer ikke av seg selv.
Det gjorde heller ikke den tredjeplassen
som lærerutdanningen ved UMB fikk i den
nasjonale konkurransen i utdanningskvalitet. Det ligger mange års hardt arbeid, med
gleder og skuffelser, bak hver nominasjon.
Noe kan heldigvis skje raskt på et universitet også. Våren 2007 utredet en gruppe av

UMB-ansatte mulighetene for å kombinere
flere av våre fagområder til et nytt studieprogram innenfor fornybar energi. Høsten
2007 ble detaljene fastlagt, og 15. april i år
hadde 87 søkere satt opp bachelorprogrammet "Fornybar energi" som første prioritet.
Vi gleder oss til å ta imot de 20 beste i
august.
Selv om programutviklingen har gått
raskt, så er mange av temaene i den nye
bachelorgraden områder som UMBs institutter har arbeidet med i mange år. Det
nytter ikke med faglige døgnfluer når man
skal gi høyere utdanning eller bli nominert
til priser.
"Det e itjnå som kjem tå sæ sjølv" sa Hans
Rotmo og Vømmøl spellmannslag.
Dette gjelder til fulle i UMBs arbeid!
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Professor
Øivind Andersen
IHA

Forskningsprisen
ved UMB

Professor
Leiv Sigve Håvarstein
IKBM

Gjennom Forskningsprisen belønner universitetet hvert
annet år en enkeltforsker eller en forskergruppe som har
gjort en særlig fortjenestefull innsats i forskning, forskerutdanning og faglig synliggjøring.
Prisen tildeles på grunnlag av publiserte arbeider, med
vekt på nyskaping og originalitet. Det tas hensyn til om
kandidaten har gjort en god innsats som veileder av
doktorgradsstudenter og bidratt til å skape forskningsaktivitet over fag- og instituttgrenser.
Selve prisen er ganske stor; en treårig doktorgradsstilling
og et kontantbeløp på 25 000 kroner. En egen innstillings
komité har fått den vanskelige oppgaven å velge ut vinneren av denne ettertraktede prisen blant de nominerte
kandidatene.

Førsteamanuensis
Frode Kjosavik

IØR

UMBnytts lesere får her et innblikk i forskningen til, og
mennesket bak, de fem kandidatene som er foreslått til
Forskningsprisen 2008. Den heldige vinneren offentliggjøres under Biokonferansen 27. mai.

Professor
Erik Næsset
INA

Odd Jarle Skjelhaugen
18. mai 2008
Forskningsdirektør



Professor
Brit Salbu
IPM
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Når hunn blir hann
og rund fisk blir flat
Visste du at temperaturen i vannet er med på å bestemme
om kveita blir en hunn eller hann? Og hva er det som gjør
at flyndrefisk blir flat?
Torunn Moe

D

ette er viktige spørsmål i
forskningen til
professor Øivind Andersen
ved Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap ved
UMB. Han bruker molekylærbiologi til å se på viktige
egenskaper hos oppdrettsfisk, som muskelvekst, reproduksjon, bestemmelse
av kjønn, misdannelser,
oksygenopptak og hvor
motstandsdyktig fisken er
mot sykdom.
– Vi undersøker hvordan fiskegenene påvirkes
av miljøforholdene, særlig
vanntemperaturen. Mange
frykter at klimaendringene
vil påvirke fiskens vekstvilkår. Forskningsresultatene
våre gir viktig kunnskapsgrunnlag både for oppdrettsnæringen og forvaltningen, sier Andersen.
Studier av torskebestandene i Østersjøen, Nordsjøen og Barentshavet har
vist hvor godt fisken klarer
seg i områder med varierende temperaturer og oksygenforhold. Transporten
av oksygen i fisken foregår

ved hjelp av hemoglobinene i blodet. Resultatene
viser at torskebestandene
har ulike genvarianter som
gir forskjellige hemoglobintyper. Slik har torsken
over lang tid tilpasset seg
naturgitte forhold, som
nå står i fare for å endres
raskt.
– Klimaendringene gir
høyere temperaturer om
sommeren og mindre
oksygen i enkelte områder.
Vi ser allerede at det går
dårligere med torsken i
Østersjøen, sier Andersen.
Hunn og hann, rund og flat
Et annet av Andersens
forskningsprosjekter har
avdekket at vanntemperaturen er med på å
bestemme hvilket kjønn
kveita får. Dersom vannet har lav temperatur, så
blir det en hunn-kveite. Er
det varmere i vannet, blir
kveita en hann. Oppdrettsnæringen kan bruke disse
resultatene til å forsøke og
øke antall hunner i kveiteoppdrett.
Andersen er også invol-

vert i et prosjekt som ser
på hvorfor ulike arter av
flyndrefisk blir flat. Flyndrefisker lever første delen
av sitt liv som rund fisk
før de legger seg ned på
bunnen og øynene vandrer
over på siden.
– Jeg synes det er veldig
fascinerende å følge denne
forvandlingen. Det er nesten som å se utviklingen
fra puppe til sommerfugl.
Vi prøver å finne ut hvilke
mekanismer som ligger
bak denne endringen
og ser på hvorfor noen
flyndrearter har øyne som
er høyrevendte, mens
andre er venstrevendte.
Denne kunnskapen har
stor betydning for oppdretterne. Speilvendt fisk er
vanskeligere å håndtere
fordi de ikke passer inn i
fileteringsmaskinene, sier
Andersen.
Kjønnsløs torsk i kikkerten
Et nytt forskningsprosjekt
på torsk er i startgropa og
målet er å redusere problemene med at oppdrettstorsk rømmer fra mærene.

Prosjektet er et samarbeid
med Nofima i Tromsø.
– Ved hjelp av molekylære teknikker skal vi uten
genmodifisering prøve
og avle frem kjønnsløs
oppdrettstorsk som kan gå
i mærene. På den måten
håper vi å kunne redusere
negativ miljøpåvirkning på
villtorsken, sier Andersen.
Han synes nominasjonen til Forskningsprisen er
en viktig motivasjonsfaktor
for videre forskning.
– Det er moro å se at
det man jobber med har
betydning. Den inspirerer også til å fortsette og
være nysgjerrig, kreativ og
fantasifull. Konkurranse
mellom forskere er dessuten sunt, fordi det er med
på å synliggjøre de beste
overfor mulige samarbeidspartnere både internt
og eksternt, sier Øyvind
Andersen.
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Historien om hvordan
bakteriene lurer oss
Bakterier er smartere enn vi tror. De rotter seg sammen med
de som snakker samme språk som dem selv, de dreper
motstanderne og avslutter med å stjele arvestoffet deres.
Torunn Moe

I



nstitutt for kjemi,
bioteknologi og matvitenskap, med professor Leiv Sigve Håvarstein
i spissen, er ledende i
verden innen forskning
på hvordan bakterier blir
kompetente for naturlig
genetisk transformasjon,
det vil si hvordan de tar
opp arvestoff fra andre
bakterier. Håvarstein har
sett spesielt på bakterien
Streptococcus pneumoniae, som blant annet
kan gi lungebetennelse,
hjernehinnebetennelse og
mellomørebetennelse hos
mennesker. Hvert år dør
mellom en og to millioner
mennesker i verden etter å
ha blitt infisert med pneumokokkbakterier.
– Vi mennesker har
såkalt vertikal genoverføring. Det vil si at vi
overfører gener fra oss selv
til barna våre og slik går
utviklingen sakte fra en
generasjon til en annen.
Bakteriene har horisontal
genoverføring. De kan ta
opp DNA fra en annen
bakterie og vips så har
de med en gang fått helt

andre egenskaper, sier
Håvarstein.
Taktisk spill
At en del bakterier holder
det gående på denne
måten har vært kjent siden
1950-tallet, men da trodde
forskerne at det hadde
liten betydning i den store
biologiske sammenhengen. Nyere forskning har
imidlertid vist at horisontal
genoverføring ligger midt
i det biologiske smørøyet i
forhold til å forstå hvordan
bakteriene utvikler seg
når de blir utsatt for stress
utenfra og forandringer i
miljøet rundt seg.
– Pneumokokkene har
kapsler laget av sukkerstoff som de skjuler seg
i og vi kjenner til nesten
100 ulike kapseltyper. Når
de blir utsatt for stress
utenfra, som for eksempel
antistoffer fra en vaksinert
person, kan de bytte kapsel
ved å ta opp kapselgener
fra en pneumokokk med
en annen type kapsel. De
snur så å si kappen etter
vinden og unngår å bli
slått i bakken av antistof-

fene. Da kan vi bli syke
selv om vi er vaksinert, sier
Håvarstein.
På samme måte er det
med antibiotikaresistens.
Et reservoar av antibiotikaresistensgener finnes hos
pneumokokkenes snille
slektninger som lever i
munnhulen vår. Gjentatte
antibiotikakurer fører til
at disse bakteriene gradvis
forandrer seg og blir mer
motstandsdyktige mot
antibiotika. Når de slemme
søskenbarna, pneumokokkene, kommer på besøk,
kan disse angripe de bofaste streptokokkene og ta
opp i seg deres resistensgener på et blunk.
Språkkyndige krigere
Men hvordan klarer noen
bakterier å rappe DNA
fra andre uten at de gjør
motstand?
– De kompetente bakteriene dreper sine søsken
og søskenbarn og stjeler
arvestoffet. Pneumokokkene og deres nære slektninger i Streptococcusfamilien kommuniserer
med signaler som kan

sammenlignes med språk
og ulike pneumokokker
snakker forskjellige språk.
De som forstår hverandre
samarbeider. Først skaffer
de seg oversikt over hvor
mange som er med i gjengen og når de er mange
nok, skrur de på evnen til
å ta opp DNA fra andre
bakterier og går til angrep,
forteller Håvarstein.
Sjakk matt til bakteriene?
Håvarsteins grunnforskning gir viktig kunnskap
som myndigheter og
legemiddelindustri kan dra
nytte av når ny antibiotika
eller nye vaksiner skal
utvikles. Og kanskje må
vi i fremtiden finne helt
andre måter å bekjempe
de slemme bakteriene på.
– Våre oppdagelser har
ført oss et godt stykke
videre på veien til å forstå
hvordan mekanismene
fungerer. Det å kjenne sin
fiende og vite hvilke sjakktrekk fienden har, gir de
som skal utvikle behandlingsmetoder informasjon
om hva de bør og ikke bør
gjøre, sier Håvarstein.
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Vitenskap med
filosofiske briller
Vi vet at gener har koder, men hva vil det si? Og hva er
egentlig liv? Med filosofibriller på kan vi se vitenskapelige
problemstillinger fra nye og annerledes innfallsvinkler.
Torunn Moe

F

ørsteamanuensis i
filosofi Frode Kjosavik ved Institutt for
økonomi og ressursforvaltning er opptatt av slike
store vitenskapelige spørsmål og bruker filosofien
for å se på grunnproblemer i blant annet biologi
og matematikk.
–Jeg ser på hva det vil si
at det finnes en genetisk
kode og om den genetiske
informasjonen ligner på
den som finnes i informasjonssystemer laget av
oss mennesker, som for
eksempel kodene i Morsesystemet. Dette er viktig å
vite når vi skal avgjøre om
genene står i en særstilling
i forhold til miljøfaktorer
som påvirker en organisme, sier Kjosavik.
Et annet stort spørsmål
han har tatt for seg er hva
liv egentlig er. Vi mennesker kjenner kun livet
her på jorden, men er det
noe mer der ute og kan det
kalles liv?
– Det kan jo være at
det finnes livsformer som
er helt annerledes andre
steder i universet. Det kan

tenkes at kunstige systemer, som for eksempel
avanserte roboter, også kan
sies å være levende i en
viss forstand, sier Kjosavik.
Matematikk og litteratur
Frode Kjosavik har også
tatt et dypdykk ned i matematikkens verden for å se
på hvordan matematikken
gir oss ny innsikt og hva
som er grunnlaget for at
det finnes objektive strukturer som gjelder for alle.
– Matematikere kan
komme frem til samme
struktur helt uavhengig av
hverandre, mens to forfattere aldri skaper samme
tekst eller romanfigur når
de arbeider hver for seg.
Dette sier litt om hvordan
den matematiske verdenen er felles, akkurat som
det finnes en felles fysisk
verden, sier han.
Hjelper vitenskapene å
høste frukter
Kjosavik jobber tverrfaglig
med filosofiske spørsmål
ved å ta for seg problemer
innenfor matematikk,
biologi og samfunnsviten-

skap. Og svarene kommer
ikke over natten. Det kan
ta lang tid fra en filosofisk
tanke slår rot, til den modnes og får vitenskapelig
betydning.
– I treliknelsen til filosofen René Descartes er filosofi roten til all vitenskap.
Grenene på treet er anvendte spesialvitenskaper.
Fruktene på treet vokser
aldri fra roten selv, men
på grenene. Slik påvirker
filosofien indirekte hvilke
frukter som kan høstes fra
de ulike vitenskapene. For
eksempel bidrar filosofer
i stor grad til diskusjonen
rundt grunnleggende
biologiske spørsmål som
seleksjon, artsbegrepet og
genetisk informasjon, sier
han.
Ut blant verdens beste
tenkere
Kjosavik har gjort seg internasjonalt bemerket med
sin forskning og synes det
er fint å bli nominert til
Forskningsprisen.
– Det er alltid hyggelig at det en gjør blir lagt
merke til og verdsatt.

Fremover skal jeg forske
videre på blant annet matematikkens og biologiens
grunnlag ved Harvard og
Stanford. Der skal jeg ha
diskusjoner med noen av
verdens fremste forskere
innenfor disse områdene,
sier Frode Kjosavik.
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Skogens voktere
Klarer vi å følge med på hvordan klimaendringene og menneskelige inngrep påvirker naturen og skogene våre?
Torunn Moe

N



orge har gjennom klimaavtaler
forpliktet seg til å
dokumentere utslipp av klimagasser og hvordan skogens karbonlagre utvikler
seg. Med laserteknologien
LiDAR er Universitetet
for miljø- og biovitenskap
(UMB) i forkant med å
utvikle overvåkingsmetoder som kan hjelpe oss å
holde et skarpt øye med
utviklingen.
Vi vet at skogen er et
viktig lager for karbon og
den binder CO2 som vi
produserer og slipper ut. Jo
mer skog som forsvinner,
jo mer CO2 slippes ut i
atmosfæren og den globale
oppvarmingen øker. Derfor
er det spesielt viktig å kartlegge og overvåke skogressursene både i Norge og
internasjonalt, slik at vi
kan drive fornuftig forvaltning.
Hittil har feltobservasjoner vært brukt for å kartlegge skogressursene her i
landet. Ved feltobservasjon
går man ut i skogen og
teller trær. Denne metoden
kan gi gode data, men er
ressurskrevende og kostbar
for større områder.

Laserpionér
Professor Erik Næsset ved
Institutt for naturforvaltning ved UMB har vært en
av pionerene i utviklingen
av metoder for bruk av lasermålingsteknologien LiDAR (Light Detection and
Ranging). Lasermålingene
kan brukes til detaljert
kartlegging av skogressurser over store områder.
– Ved å fly over et
område med et laserinstrument kan man gjøre
mer enn 150 000 målinger
i sekundet. Vi kan måle
høyden på trær eller andre
objekter. Tømmervolumet
i trærne kan også bestemmes ved slike lasermålinger. På denne måten kan
forvaltningen og skogeierne få god oversikt over
tilgjengelige tømmerressurser. Dette er et bedre
og billigere system for å
kartlegge Norges skoger,
som igjen danner grunnlag
for fornuftig forvaltning
av landets ressurser, sier
Næsset.
Ivaretar Norges internasjonale forpliktelser
Gjennom samarbeid med
NASA, universiteter i USA

og Sverige og næringslivet
er laserinstrumenter nå
under utprøving. De vil
gjøre det mulig å måle
biomasse i trær for bioenergiformål og kartlegge
karboninnholdet i trærne
for rapportering på internasjonale klimaavtaler.
– Vi mener systemet vil
være godt egnet til å samle
dataene Norge trenger for å
rapportere tilfredsstillende
på klimaprotokoller. På sikt
kan det også være aktuelt
å bruke lasermålinger til å
overvåke hvordan alpine og
arktiske tregrenser forflyttes og hvordan skogarealene endrer seg som resultat
av det. LiDAR-teknologien
har også potensial til å bli
overvåkningssystem for all
trebundet karbon, som vi
venter at fremtidige klimaavtaler vil kreve rapportering på, sier Næsset.
Bedre kunnskap om global
avskoging
Om lag 20 prosent av dagens globale CO2-utslipp
skyldes at stadig større
deler av skogen i tropiske
strøk forsvinner. Norge
skal de neste fem årene
bidra med 15 milliarder

kroner for å bekjempe hogging av regnskog.
– Det ligger store muligheter i å bruke lasermålinger for å overvåke følgene
av avskoging og tilvekst
globalt. Det som blir interessant fremover er å måle
hvor mye karbon verdens
skoger binder eller avgir,
sier Næsset.
Flere institutter ved
UMB er involvert i dette
forskningsfeltet og universitetet har i dag et av de
bredeste forskningsmiljøene internasjonalt innenfor
slik bruk av laserteknologi.
– Å bli nominert til
Forskningsprisen er en anerkjennelse og er med på
å synliggjøre forskningen
ved Institutt for naturforvaltning. Forskningsprisen setter også fokus på
hvordan UMB gjennom
tverrfaglig samarbeid
internt og sammen med
sterke internasjonale partnere, kan bidra direkte til
å finne løsninger på noen
av de største miljøutfordringene Norge og verden
står overfor i dag, sier Erik
Næsset.
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Høyteknologisk forskning
Atomvåpen og atomsikkerhet har blitt fjernt for mange av oss
etter hvert som skrekken etter Tsjernobyl-ulykken begynner å
blekne. Men forskningsfeltet er fortsatt høyaktuelt internasjonalt og Universitetet for miljø- og biovitenskap ligger i front.
Torunn Moe

F

orskning på miljøkonsekvenser etter
atomulykker har ført
professor Brit Salbu og
hennes forskningsgruppe
ved Institutt for plante- og
miljøvitenskap til mange
land og atomanlegg, særlig
i det gamle Sovjetunionen
og i Europa.
– Vi må lære av historien
for å takle nye ulykker på
en bedre måte, sier professor Salbu, som er rådgiver
for Kriseutvalget for atomulykker. Forskningen omfatter også miljøkonsekvenser
knyttet til nyere kilder, som
bruk av våpen med utarmet
uran i Kosovo og Kuwait.
Dette er også relevant for
Afghanistan og Irak.
Best på partikler
Forskning ved UMB har
vist at utslipp fra alle store
atomulykker inneholder
radioaktive partikler.
Sammen med forskere fra
Belgia har UMB utviklet avanserte synkrotronbaserte
metoder for karakterisering
av partikler.
– Disse metodene har
vært banebrytende innen
partikkelforskningen og
brukes nå internasjo-

nalt, sier Salbu, som har
vist at partiklenes sammensetning er avhengig
av utslippskilden, mens
utslippsbetingelsene,
for eksempel brann eller
eksplosjon, bestemmer
hvilken egenskap partiklene har. Disse egenskapene
påvirker effekten på utsatte
organismer.
Partikkelforskningen
har vakt stor internasjonal
interesse og i 2000 igangsatte Det internasjonale
atomenergibyrået (IAEA)
et forskningsprogram om
radioaktive partikler, ledet
av Salbu.
Stoffer i blanding
Forurensning fra en kilde
inneholder som regel en
rekke stoffer. I forurensede
områder utsettes organismer for en cocktail av
stoffer samtidig, ikke ett
stoff av gangen slik konsekvensmodeller og regelverk
forutsetter. Studier av effekter i organismer som blir
utsatt for stoffer i blanding
er et nytt satsingsområde
ved UMB. Forskningen
omfatter faktorer som spesielt påvirker organismers
reproduksjon.

– Stoffer i blanding vil
være viktig for alle sårbare
organismer, sier Salbu.
Fra hemmeligstempling
til åpenhet
Under den kalde krigen
var atomanlegg, atomulykker og utslipp klassifisert
hemmelig. Internasjonal
forskning om miljøkonsekvenser har bidratt til
betydelig åpenhet.
Forskere fra UMB har
nettopp gjennomført feltarbeid ved Savannah River
Site-anlegget (SRS) i USA.
– SRS var USAs største
plutoniumproduksjonsanlegg på 1950- og 60-tallet,
og utslippet var betydelig.
Vi er de første utenlandske forskerne som har fått
tillatelse til å gjennomføre
feltarbeid ved dette anlegget i USA, så resultatene
blir spennende, sier Salbu.
Tett samarbeid med
Russland
Norsk- russisk ekspertgruppe, hvor Salbu er medlem,
har fra 1991 samarbeidet
om atomforurensning i
nordområdene. I dag er
det ingen steder i verden
som har så stor ansamling

av atomvåpen, reaktorer
og brukt atombrensel som
Nordvest-Russland.
– Det er forunderlig at
Norges nordområdesatsing
ikke fokuserer på atomsikkerhet. Atomsikkerheten
må være på plass før Norges satsing i nordområdene
er bærekraftig, sier Salbu.
Internasjonal nettverksbygger
Gode tverrfaglige nasjonale
og internasjonale nettverk
er helt vesentlig for
forskningen ved instituttet. Brit Salbus sentrale
rolle i blant annet IAEA og
NATOs vitenskapspanel for
miljøsikkerhet har bidratt
til å synliggjøre UMBs forskning internasjonalt.
– Vi har et kreativt og
aktivt forskningsmiljø
som gjør UMB til en attraktiv samarbeidspartner
nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten som
er bygget opp ved UMB
er unik i Norge og har et
klart internasjonalt tilsnitt.
Derfor er nominasjonen
til Forskningsprisen en
anerkjennelse for hele forskningsgruppens innsats,
sier professor Brit Salbu.
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Gode risikoanalyser
gir tryggere mat
Foto: Håkon Sparre

Harry Kuiper er
koordinator for
det EU finansierte
forskningsprogramet Safe
Food. Programmet
skal utvikle
metoder for risikoanalyser som
forbrukerne kan
ha tillit til, slik at
de selv kan velge
hvilke matvarer de
anser som trygge.
Analysene omfatter
blant annet
sykdoms-spredning
og genmodifisering.
10

N

ederlenderen
Harry Kuiper har
derfor en sentral
stilling EU innen matvaresikkerhet og risikovurderinger. Episoder innen
matvareproduksjonen,
som utbrudd av kugalskap,
har gjort forbrukerne mer
skeptiske til matvareproduksjonen. På bakgrunn
av den negative utviklingen satte EU blant annet i

gang prosjektet Safe Food
(Promoting Food Safety
Through a New Integrated
Risk Analysis Approach)
i 2005. Prosjektet løper
fortsatt.
Forbrukeren får valget
Målet med å utvikle
risikoanalysene er å
gjenskape forbrukerens
tillit til matvarene i
butikken. Forbrukeren

skal ha tilgang på god
informasjon basert på
gode risikoanalyser knyttet
til matvaren gjennom
hele produksjonsforløpet.
Det setter han i stand
til å foreta sine valg av
matvarer. Forbrukeren
vil blant annet vite
hvordan genmodifisering,
sykdomsspredning
og rester etter
plantevernmidler påvirker
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maten. I land hvor nye
metoder for risikoanalyser
er tatt i bruk, registreres
en økende tillit til at maten
er trygg.
Kunnskap om hele kjeden
Safe Food tar sikte på
å utvikle gode metoder
for risikoanalyser ved
å arbeide på tvers av
fagdisipliner. Håpet er at
man skal kunne stoppe
mulige farer på et tidlig
tidspunkt, før det når
forbrukeren. Programmet
omfatter blant annet
fagmiljøer innen naturog samfunnsvitenskap,
men også områder

som landbruk,
næringsmiddelindustri
og kontrollmyndigheter.
Til sammen er 33
institusjoner involvert,
hvorav de fleste er
europeiske.
Risiko ved
genmodifisering
Harry Kuiper er også
kjent som leder av
vitenskapskomiteen for
GMO (genmodifiserte
organismer) i European
Food Safety Authority.
Under Biokonferansen
ved UMB 27. mai vil
han snakke om EUs
arbeid med GMO
og selvsagt gi
en status sett i

forhold til helserisiko og
miljø. Kuiper har hatt en
rekke verv og stillinger
innen forskning og
forvaltning knyttet til
GMO i regi av WHO (FNs
helseorganisasjon) /FAO
(FNs matvareorganisasjon),
OECD (Organisasjonen for
økonomisk samarbeid og
utvikling) og EU.

Harry Kuiper
Siden 1984 har nederlenderen Harry Kuiper hatt
flere ledende stillinger ved
RIKILT – Institute of Food
Safety, Wageningen University & Research Centre i
Wageningen i Nederland.
Han er leder av EUs
vitenskapelige panel for
GMO (Scientific Panel
of Genetically Modified
Organisms) under European Food Safety Authority
(EFSA). Dr. Kuiper har ledet
flere nasjonale og EU-finansierte prosjekter innen
matsikkerhet. Han er også
medlem av EFSAs vitenskapelige komité. Kuiper
har landbruksfaglig utdannelse innen næringsmiddelforskning. I dag er hans
hovedområder sikkerhetsvurderinger knyttet til
rester etter landbrukskjemikalier, funksjonell
mat og genetisk
modifisert mat.

Squared Studios

Tekst: Kai Tilley
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Planter – fremtidens medisinskap

D
Sonja Klemsdal

Trodde du at
planter bare kan
brukes til mat og
fôr? Om noen år
kan vi kanskje
få servert vaksinebrokkoli eller
medisingulrot på
tallerkenen.
Torunn Moe

12

Foto: Dag Ragnar Blystad

e fleste av oss er
vant til å tenke på
planter som mat
for mennesker og dyr. Ved
Bioforsk på Ås har forskerne helt andre fremtidsplaner for plantene.
– Vi ser på planter som
små fabrikker som kan
brukes til å produsere
vaksiner og medisiner.
Produktene blir både
renere og billigere. For
eksempel kan kostnadene
ved vaksineproduksjon
reduseres 50-100 ganger sammenlignet med
tradisjonell produksjon
med bakterier, gjær eller
vevskultur, sier Sonja
Klemsdal, forskningssjef og seksjonsleder ved
Bioforsks fagseksjon for
genetikk og bioteknologi.
Tidligere så forskere
for seg at slik produksjon
kunne foregå i planter
ute i åkeren og bidra til å
løse utfordringene med
overproduksjon av mat.
Klimaendringer, økt bruk
av biobrensel og endret
kosthold i mange land har
ført til at vi i dag er mer
bekymret for om vi klarer
å produsere nok mat. Ved
Bioforsk arbeider forskerne derfor med en ny metode som gjør produksjon
av vaksiner og medisiner i
planter mer effektiv. Dermed kan hele prosessen
flyttes fra åkeren og inn i
veksthus.
Plantenes grønne produksjonssentral
Veksthusproduksjon kre-

ver at hver plante jobber
mer effektivt. Forskerne
overførte opprinnelig
genetisk materiale til plantenes DNA i cellekjernen.
Dette var en lite lønnsom
løsning, fordi plantene
ikke produserte nok protein.
– Problemet var at
plantene ville bli skadet
dersom de skulle produsert mer ved bruk av den
gamle metoden. Med
den nye metoden settes
genetisk materiale i stedet
inn i DNA-et i plantenes
kloroplaster, som finnes
i alle grønne planteceller.
Rundt kloroplastene er det
cellemembran som beskytter resten av planten slik
at den kan tåle mye høyere
produksjon, sier Klemsdal.
Slik kan noen få kvadratmeter veksthus gi mye
større utbytte.
Tobakk og brokkoli
Alle typer planter kan i utgangspunktet brukes, men
tobakksplanten er spesielt
godt egnet fordi den har
mye bladverk og er lett å
transformere. Vekstsesongen er også kort og høsting
kan foregå flere ganger i
året. Hvem skulle trodd at
den utskjelte tobakksplanten noen gang skulle være
med på å bedre folks helse.
– Vi kan også tenke oss
at det kan settes i gang
produksjon i for eksempel
brokkoli eller andre spiselige planter, slik at man får
i seg vaksinen eller medisinen når man spiser, i ste-

det for gjennom en sprøyte
eller en tablett. Faren er at
man utilsiktet kan få i seg
noe man ikke skulle hatt i
seg, sier Klemsdal.
Grønt lys for nye markeder
Forskning på cellekjerneproduksjon av vaksiner
eller legemidler mot sykdommer som kreft, HIV,
tuberkulose og diabetes
har vist at systemet virker.
Dette er sykdommer som
tar mange menneskeliv og
koster samfunnet mange
penger. Kloroplastproduksjon tar steget videre til
lønnsom produksjon. Billigere og bedre vaksiner og
medisiner kan hjelpe flere
som er rammet av alvorlig
sykdom.
Utviklingen av miltbrannvaksine er et område
hvor kloroplastproduksjon har kommet langt
på verdensbasis. Etter terrorhandlingene i USA 11.
september 2001 ble mange
smittet av miltbrannbakterien. Interessen for å utvikle en vaksine mot miltbrann økte og forskningen
ble tilført mer penger. I
tillegg til å gjøre produksjonen mer lønnsom, gir
kloroplastproduksjon også
en renere vaksine.
–Tidligere har man ikke
alltid klart å produsere
helt rene vaksiner og det
er en viss risiko for å bli
smittet av sykdommen
når man tar en vaksine.
Et eksempel på dette er
poliovaksinen, hvor en del
ble syke etter vaksinasjon.
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Foto: Erling Fløistad

Transgen N. benthamiana i veksthuset. Forsker Jihong Liu Clarke (til venstre) og avdelingsingeniør Sissel Haugslien.

Produseres vaksinen i
planter, reduseres faren for
smitte fordi planten ikke
er vert for sykdommen,
sier Klemsdal.

Har kommet for å bli
Klemsdal tror produksjon
av vaksiner og medisiner
i planter er en trend som
er kommet for å bli og ser
ingen grunn til å sette på
bremsene.
– Kritikken mot genmodifiserte planter har blant
annet bunnet i frykt for

spredning til andre planter
gjennom pollen. Kloroplastproduksjon reduserer
risikoen for spredning
fordi det ikke finnes kloroplaster i pollen. Dessuten
høstes bladene før plantene blomstrer. Produksjon i veksthus gir også
mer kontrollerte forhold,
sier hun.
Klemsdal legger til at
metoden på sikt også vil
gjøre det enklere for fattige
land å skaffe medisiner og
vaksiner mot ulike sykdommer enn det er i dag.
– Med høyere utbytte i
produksjonsprosessen blir
både medisiner og vaksiner rimeligere å produsere

og vil bli tilgjengelig for
langt flere mennesker
som trenger det. Vi skal
selvfølgelig ikke glemme
at planter først og fremst
er mat, men de kan være
så mye mer enn det, sier
forskningssjef Sonja
Klemsdal.
Foto: Dag Ragnar Blystad

Forskningsmiljøer hånd i
hånd
Bioforsk anser kloroplastproduksjon som et svært
viktig fremtidig forskningsfelt for bedre helse både
i Norge og internasjonalt
og det er økende interesse
både fra myndigheter og
næringsliv for planter som
ressurs. Nye samarbeidsmuligheter og et stort
kommersielt marked er i
ferd med å åpne seg.
– Planteforskning og

medisinsk forskning har
til nå eksistert side om
side. Bioforsk er nå i ferd
med å etablere dialog med
medisinske miljøer og jeg
er glad for at fagmiljøene
kan samarbeide på dette
området og dra nytte av
hverandres kunnskap, sier
Klemsdal.
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Genmat erobrer verden

Odd-Arne Olsens forskningsarbeide
på Ås førte han til begivenhetens
sentrum i GMO-utviklingen - USA og
selskapene Du Pont og Monsanto"

Til Biokonferansen 2008
kommer en norsk
forsker som i syv
år har vært tett
på utviklingen av
genmodifiserte
produkter i USA.
Han ser at amerikanske selskaper
nå tjener mangfoldige milliarder
på genteknologi,
mens skepsisen
fortsatt bestemmer
i Europa.
14

Trond Solem

– Jeg ser ikke på genteknologi som grunnleggende annerledes enn naturens egen evolusjon, sier professor Odd-Arne
Olsen.

I

syv år har den norske
genetikeren Odd-Arne
Olsen arbeidet for
USAs to største bioteknologiselskaper, Pioneer
Hi-Bred og Monsanto. Det
var ikke tilfeldigheter som
plasserte han i GMO-utviklingens smørøye, men
forskningsarbeide ved
daværende Norges landbrukshøgskole.
– Vi hadde prosjekter
som førte til patent på gener, og gikk til amerikanske firmaer med tilbud om
lisensiering. Ett av dem slo
til (Pioneer Hi-Bred). Etter
fem års samarbeid fikk
jeg tilbud om en stilling i
selskapet, forteller Olsen.

Erobrer verden
Europa sitter fortsatt på
gjerdet i GMO-debatten,
vi føler oss ennå ikke sikre
på om dette er noe man
bør drive med. De større
markedene i Amerika og
Asia har skjøvet betenkelig-hetene til side.
– Arealene til GMOproduksjon globalt øker nå
med 10-15 prosent i året, og
produktvolumet er nå 120
ganger større enn Norges
årlige landbruksproduksjon. I Latin-Amerika har
etterspørselen eksplodert,
med bøndene som pådrivere.
– Når 300 millioner
amerikanere har spist
genmodifisert soya og

mais i ett tiår - uten påviste
skadevirkninger - så er det
klart at skepsisen minker.
Tenk også på hva landbruk
betyr rundt i verden. Regulerende myndigheter som
skal vurdere dyrking av en
GMO-plante i et land må
føle seg sikre på at dette
går bra. Ellers ville man
risikert å ødelegge et helt
lands økonomi, argumenterer Odd-Arne Olsen.
Full USA-dominans?
Nettopp det økonomiske
aspektet vil forskeren ha
oss til å se nærmere på.
Mens europeerne fortsatt
tygger på ”riktig” eller
”ikke riktig”, har amerikanske selskaper sikret seg
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et hegemoni i utviklingen
det skal bli vanskelig å
bekjempe. Professor Olsen
ser for seg at Monsanto får
et monopol tilsvarende det
Microsoft har i dag.
– Dette er verdt en bredere diskusjon. Amerikanerne kan bli enerådende
internasjonalt på dette
enormt voksende markedet. Ønsker vi det?
– Ja, hva kan Europa
gjøre?
– EU legger ut handelshindre, mens WTO
sier at en avvisning av
GMO må være basert på
vitenskapelige kriterier. Så
Europa kan måtte tvinges
til å åpne markedene for
GMO-produkter, sier genforskeren.
Men han påpeker
samtidig at europeiske
forbrukere foreløpig har
lite å tjene på innføring av
transgene organismer*,
inntil vi blir tilbudt slike
planteprodukter med for
eksempel forhøyet verdi av
omega 3.
Men han tror uansett
overgangen vil komme når
GMO begynner å gripe inn
i økonomien for alvor.
– Merkostnader ved
ikke å ha GMO-produkter
i fôr til oppdrettsfisk, er et
eksempel på hva som vil
bety noe for Norge.

*Transgen organisme:
organismer som har innsatt
ett eller flere gener fra en annen organisme.

GMO
(genmodifiserte
organismer)
Ingen genmodifisering av dyr
er godkjent i verden. For tiden
søkes det om å utvikle transgen laks i USA. Norge har ikke
forbud mot genmodifiserte
planter, men forholder seg til
Genteknologiloven, der bruk
av GMO-organismer skal være
”samfunnsnyttig”.

Salg og kjøp av gener
Det krever en storskala screening å finne et gen, og det vil
koste rundt en halv milliard
dollar. Det koster adskillig mer å kjøpe et gen. Det
koster i USA cirka 10 millioner
bare å søke om å få lage et
genmodifisert produkt. De
ledene selskaper på området
er Monsanto og DuPont.
Monsanto har tjent milliarder
på sin store utvikling: et gen,
isolert fra bakterier, som gir
glysofat-tolerante planter (og
dermed tåler å sprøytes med
dette).

Foto: Arile Javellana

Denne utviklingen vil ikke
stoppe
– Miljø- og forbrukerorganisasjoner har vært
ensidig negative til GMO.
Har du noen forståelse for
argumentene deres?
– Gitt viktigheten av
sikker matvareforsyning i
verden, har det vært viktig

med en prosess der alle
meninger om virkningen
av GMO-planter har blitt
hørt. Jeg synes derfor
årene med tilbakeholdenhet har vært på sin plass,
sier Olsen, men legger til:
– Genteknologi som
metode er i dag fullstendig
gjennomgripende innen
biologisk forskning. Om
noen år tror jeg også GMO
er en del av vår landbruksproduksjon. Denne
utviklingen vil ikke stoppe,
hevder genforskeren.
Professor Olsen peker
på viktigheten av for
eksempel tørkeresistente planter i Australia.
Slike planter utviklet med
GMO-teknologi vil ha stor
betydning for verdens
matevareforsyning. Frostresistent gress er en nyttig
mulighet for oss i Norge.
Større avlinger og mindre
bruk av sprøytemidler er
et argument som gjelder
overalt.
En annen bruk av genteknologi enn transgene
organismer, er å identifisere og isolere gener i dyr
som vi ønsker eller ikke
ønsker å avle videre på.
For eksempel prøver det
norske selskapet Geno å
finne genet som lager den
såkalte rånesmaken i gris.
Om ti dyr i en flokk ikke
har dette genet, kan man
få bort rånesmaken ved å
avle på disse. I slike tilfeller uten å lage transgene
eller genmodifiserte dyr.
– Jeg ser ikke på genteknologi som grunnleggende
annerledes enn naturens
egen evolusjon, sier OddArne Olsen.
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WOW! Slik var det

B

– Det fine for oss er at no kan vi
teknologien, vi ser for oss at vi
kan utvikla testar for mest kva for
sjukdom ein kan tenkja seg, seier
forskingsdirektør Anders Lönneborg
i DiaGenic.

Kom du deg heilt
heim? Til slutt,
får vi høyra. Forskingsdirektør
i DiaGenic, Anders Lönneborg,
fortel om da han
fikk ideen til det
medisinske eventyret og børssuksessen, blodprøven, som avslører
sjukdom skulle
syna seg å bli.
16

lodprøven, genekspresjon, som
kan visa om du er
sjuk, alvorleg sjuk, måler
aktiviteten til eit visst sett
gener. Genene vil tilsaman
gi informasjon om du er
sjuk. Blodprøve er enkelt, og enno betre: ein
treng ikkje ta prøven i det
aktuelle sjukdomsområdet.
Prøven syner seg så langt å
vera veldig presis.
Men attende åt plantefysiologen på veg heim
frå arbeid. Lönneborg,
nett ferdig med eit intenst
jobbmøte med forskingsgruppa si ved NISK, i dag
Norsk institutt for skog og
landskap. Eit godt møte.
Tankane pressa seg på der
han spaserte på heimveg
og der: Ideen bortimot
ramla ned i hovudet hans.
Heim kom han, men det
tok si tid.
Enkel, vanskeleg og genial
Er ideen enkel og genial,
eller vanskeleg og genial,
spør vi. – Både òg. Ideen
er enkel, men teknologien
er vanskeleg. Seier Lönneborg. Teknologien var mest
ikkje utvikla for ti år sidan,
så dette må kunne seiast å
vera nybrottsarbeid.
Lönneborg insisterer
på at blodprøven er en
genaktivitetstest og ikkje
ein gentest (gentester kan
også verta gjorde med ein
blodprøve).
– Vi testar med prøven
om du er sjuk, ikkje om du
kjem til å verta sjuk, seier
han.

Eit av dei store framskritta med testen til
DiaGenic er at no kan
sjukdom avslørast mest
før han bryt heilt ut. Lönneborg ser ikkje for seg at
forsikringsselskapa skal
verta unødig tettgangande
av den grunn.
– Dei etterspør til dømes
ikkje mammografiresultata
i dag heller, så vi ser ikkje
for oss at testresultata våre
svekkjer pasientvernet i
framtida.
Diagnose og behandling
Ei side av sjukdomsbiletet
er å detektera sjukdom,
oppdaga symptom og finna
årsaker. Kva med behandlingsregime til å fanga opp
diagnosen og pasienten?
Forskingsdirektøren seier
utviklinga går hand i hand.
Testen er med og genererer
og set fart på pengestraumen inn mot utvikling av
ulike behandlingsregime.
Alzheimer har i dag
eit medisinregime som
kan halda sjukdomen
litt i sjakk, utsetja sjukdomsutviklinga. Letta på
symptoma. Det same ser
ut til å gjelda sjukdomen
Parkinsons.
Mange firma innan
internasjonal legemiddelindustri er med i kappløpet
om å finna gode behandlingsregime. Blodprøvetesten reduserer òg faren
for feildiagnostisering og
med det feilmedisinering.
På det viset slepp pasienten feil diagnose og ikkje
minst eventuelle biverkna-

der av medisinar som ho
slett ikkje skulle måtte ta.
Storbritannia får brystkrefttest
Brystkreft er ein sjukdomstilstand der ein frå før har
eit stort behandlingsrepertoar, mellom anna stråling,
cellegift og kirurgi. Mange
vert friske att, ei tidleg
diagnose betrar sjansane
enno meir for å verta frisk.
Mest sannsynleg får
Storbritannia testen som
fortel om du har brystkreft
eller ikkje i løpet av 2009.
Anders Lönneborg fortel
om godkjenningar og tett
samarbeid med farmasiselskap. At han er glad for
kvinner på sikt kan få sleppa den ubehagelege mammografien. At ungjentene
med tettare brystvev får
oppdaga krefta på eit enda
tidlegare stadium. Noko
som har vist seg å vera eit
kritisk punkt i behandling
av brystkreft, ikkje minst
for dei mest aggressive
mammacansertypane.
Optimistisk realist
Sjølv om det vil vera både
mammografi og DiaGenics
test til å starta med.
– Ein gir ikkje slepp på
godt utreda testar eller
behandlingar sjølv om
nye kjem på marknaden.
Framtida får syna om
testen held mål klinisk.
Forskingssjefen ser fram
til at den internasjonalt
patenterte blodprøvetesten
kan komma heile Europa
og Amerika til gode. Og
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– Vi testar med prøven om du er sjuk, ikkje om du kjem til å verta sjuk, seier Anders Lönneborg i DiaGenic.

minner om at mammografi, ultralyd
og vevsprøve (biopsi) til saman i dag
ikkje oppdagar alle brystkrefttilfella.
DiaGenic har stor grunn til å sjå for
seg ein meget god test, men Lönneborg er forsiktig med å lova for mykje
her og no. Sjølv om han er veldig
optimistisk på vegne av testen.
Frå tre til menneske, Hollywood neste
Ideen til blodprøven (genuttrykkstesten) stammer frå prøver teken på
tre og vegen til å tenkja at dette ville
fungera like godt på menneske synte
seg å vera ikkje altfor lang. Genial
kan ideen vera likevel.
No får testen uventa hjelp frå
USA. Verdsstjerna Michael J. Fox,
skodespelaren frå mellom anna
Tilbake til fremtiden-filmene, har
i lengre tid slite med Parksinons.
Stiftinga hans, med same namn, har
fatta interesse for testen og står for

finansiering til å utvikla testen også
for Parkinsons. Sjølve arbeidet med
testen skal gå føre seg hos DiaGenic,
men med eit nært samarbeid med
prestisjetunge Harvard Medical
School.
Skodespelar Michael J. Fox sin interesse for arbeidet vårt betyr mykje
ifølgje forskingsdirektør i DiaGenics,
Anders Lönneborg.

Frå idé til produkt:
• Initielt var det å få nokon til å tru
på ideen den første bøygen.
• Andre bøygen var å utvikla teknologien.
• Tredje og siste utfordringa vert å
få klinisk aksept for produktet.

Blodprøvetesten gir:
• Enkel blodprøve
• Tidleg og presis diagnose
• Initierer nye behandlingsmetodar
Tekst:
Elin Judit Straumsvåg

• Reduserer feildiagnostisering
• Reduserer feilmedisinering
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Fronter biologiens nye retning

P

Foto: Eivind Norum

rofessor Stig William Omholt har
mange prosjekter.
Ett av dem kan gjøre at
du sitter med en saftig
laboratoriedyrket biff på
middagstallerkenen om
noen år. Ett annet kan føre
til bedre inntjening og
mindre sykdom i laksenæringen. Sammenhengen
er den nye retningen som
biologien har fått.
Stig William Omholt er direktør
ved Centre for Integrative Genetics,
CIGENE og en varm talsmann for
viktigheten av systembiologien.

Biologien står
overfor en av sine
største endringer
på flere hundre
år. Mer bruk av
matematikk åpner nye dører og
muligheter. Professor Stig Omholt ved Universitetet for miljø- og
biovitenskap er
ikke i tvil om at
det kan gi utrolige resultater.
18

Største endring på
århundrer
Biologien gjennomgår i
disse dager en dramatisk
forskningsmetodologisk
endring. En 400 år lang
periode hvor de fleste
biologer kunne forstå sitt
fagområde uten nevneverdig formell skolering i
matematikk nærmer seg
slutten.
– I motsetning til for eksempel relativitetsteorien
og kvantemekanikken,
trengte et av naturvitenskapens aller største erkjennelsesmessige bidrag til
den menneskelige kulturarv, nemlig evolusjonsteorien, ingen raffinert
matematisk metodologi for
å kunne formuleres eller
aksepteres. Slik er det ikke
lengre, sier Omholt.
Systembiologi
Forklaringen til de store
endringene er at dagens
biologi fokuserer på
problemstillinger som har
en vanskelighetsgrad som
ifølge Omholt representerer noe av det mest am-

bisiøse mennesket noen
gang har forsøkt seg på.
En fellesnevner for de
aller fleste av disse problemstillingene er at man
ønsker å forstå det mekanistiske grunnlag for fenotyper. Det vil si hvordan
gener og miljø samvirker
for å skape biologisk form
og variasjon i vid betydning. En slik forståelse
tvinger frem den matematiseringen av biologien
vi nå er vitne til av den
enkle grunn at biologiske
systemer er komplekse
dynamiske systemer.
– Å prøve og forstå
komplekse dynamiske
systemer uten analytiske
metoder blir svært ofte
en hjelpeløs forestilling.
Denne utviklingen er felles
for den biomedisinske,
produksjonsbiologiske
og evolusjonsbiologiske
forskningen. De klassiske
barrierene mellom disse
aktivitetene er derfor i dag
langt på vei forvitret, sier
han.
I positiv forandring
Omholt ser de mange
mulighetene i den nye biologien, men han ser også
at skoen trykker på enkelte
områder.
– Vi har en kjempeutfordring med å få utdannet
en ny generasjon biologer
som har tilstrekkelig teoretisk og eksperimentell bakgrunn til å bli ledere i den
nye biologien. Foreløpig
ser vi at mange fysikere,
informatikere og mate-

matikere trekker over. Det
ønsker vi fortsatt skal skje,
men på sikt må vi greie
å rekruttere og utdanne
ungdom som er genuint
biologer. De må ikke gå i
knestående verken foran
matematiske uttrykk eller
foran lab-benken, sier
Omholt.
Vokser i omfang
Systembiologien er det
hurtigst voksende segmentet i dagens naturvitenskap. Situasjonen gleder
professor Omholt.
– Akkurat det er usedvanlig hyggelig for oss
som mente at det ville gå
denne veien for rundt 20
år siden. For å si det veldig
diplomatisk. På det tidspunktet var det svært lite
entusiasme å spore blant
det overveldende flertall av
biologer når man forsøkte
å antyde behovet for den
utviklingen som nå skjer,
smiler han.
In vitro meat
Visjonen om kjøtt laget i
store bioreaktorer kommer som en følge av de
bioteknologiske mulighetene den nye biologien
åpner opp. Omholt deler
denne visjonen med flere
omkring på kloden. Og
verdens første symposium
knyttet til å utvikle en slik
fremtidig prosessindustri ble nylig avholdt på
Campus Ås gjennom et
samarbeid mellom UMB
og Matforsk. Symposiet
fikk oppmerksomhet i
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– Vi har en kjempeutfordring med å få utdannet en ny generasjon biologer som har tilstrekkelig teoretisk og eksperimentell bakgrunn til å bli ledere i den nye biologien, sier Stig Omholt.

både New York Times,
Time Magazine, The
Times og en rekke andre
aviser og radiokanaler over
hele verden.
– Verdens kjøttkonsum
vil bli fordoblet innen
2050. I India er konsumet
fordoblet de siste ti årene.
Det ser ikke ut som at
dette mønsteret vil endre
seg. Utviklingen vil ha en
dramatisk effekt på verdens miljø om vi ikke tyr
til mer raffinerte løsninger
enn å klusse med arvematerialet til dyr og planter,
sier Omholt. Han mener at
dette kun vil gi kosmetiske
forbedringer.
Gir miljøgevinst
Omholt skisserer derfor

et fremtidsperspektiv hvor
en slik kjøttproduksjon vil
gi en formidabel miljøgevinst i form av mindre
avskoging, mindre press
på bruk av land, mindre
forurensing og lavere
klimautslipp.
– Det var ytterst stimulerende at Food and
Agriculture Organization
(FAO) sendte en egen
representant til symposiet
vårt. Det viser at dette blir
tatt seriøst av fremtredende instanser, sier han.
Professoren vil heller
ikke ha noen problemer
med å spise kjøttet fra
laboratoriet.
– Nei slikt kjøtt har
en rekke helseaspekter
som annet kjøtt ikke har.

Det blir å betrakte som
funksjonell mat og vil være
langt å foretrekke fremfor
en rekke av de kjøttprodukter folk har i seg i dag.
Men skal vi greie dette må
det satses. Det hadde vært
flott om Norge med sine
lommer fulle av godteri
var villig til å bruke noe av
dette strategisk for å gjennomføre noe som virkelig
kunne sammenlignes med
et månelandingsprosjekt.
Laksegenomet og Biokonferansen 2008
Under Biokonferansen
den 27. mai holder Omholt
et faglig innlegg om laksegenomet. Og laksen som
forhåpentligvis snart skal
sekvenseres svømmer på

Ås. Laksen har fremkommet gjennom et prosjekt
ledet av Unni Grimholt
ved Norges veterinærhøgskole (NVH), og er unik
i den betydning at den
bevisst er laget slik at den
ikke har noen variasjon
i arveanlegg. Det vil si at
den er fullstendig homozygot.
– Dette er en kjempefordel når en skal sette
sammen sekvensinformasjonen, sier Omholt.
Per i dag finnes det
faktisk ingen enkeltinvestering innen norsk marin
genomforskning som vil gi
større uttelling enn et laksesekvenseringsprosjekt.
– Vi vil kunne forbedre
et helt register av produksjonsgenskaper som spenner fra sykdomsresistens
til evne til å utnytte nye
bærekraftige fõrmidler.
Sekvensinformasjonen vil
også sannsynligvis være av
stor betydning i den videre
vaksineutviklingen, sier
han.
Og mer kunnskap kan
hindre milliardtap.
– Norsk laksenæring
taper flere milliarder på
sykdom innenlands og i
Chile. Vi er helt avhengig
av å få en tettere dialog
med laksens biologi på
laksens premisser for å
kunne gjøre noe drastisk
med dette. Geninformasjonen er en av inngangene
til denne dialogen, sier
Stig Omholt.

Tekst: Eivind Norum
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Genteknologi i landbruket:

Ikke et ja eller nei

Foto: Henrik Mikkelsen

- Risikovurdering av utsetting av
genmodifiserte planter krever solide
kunnskaper om plantenes biologi
og spredningsøkologi, sier professor Odd Arne Rognli.

– Det er for enkelt
å si ja eller nei til
genmodifiserte
planter. Miljørisikoen varierer
både mellom
arter og gener,
og må vurderes
individuelt i hvert
enkelt tilfelle, sier
Odd Arne Rognli.
20

– Risikovurdering av utsetting av genmodifiserte planter krever solide kunnskaper om plantenes biologi og spredningsøkologi, sier Odd Arne Rognli.

O

dd Arne Rognli
har arbeidet med
risikovurdering
ved bruk av genmodifiserte planter siden 1992
og mener risikoen kan
kalkuleres for en rekke
nyttevekster.
Rognli mener det er viktig å nyansere holdningene
til bruken av genmodifiserte planter. Med et generelt
nei frasier vi oss uante
muligheter i framtida.
Mange munner skal mettes
Med en stadig økende verdensbefolkning som legger om til et mer ressurskrevende kosthold med
økende innslag av kjøtt,
kan genmodifiserte planter

være en viktig ressurs.
– Miljørisiko ved bruk
av GMO-planter i landbruket kan deles i to
hovedområder. Det ene er
spredning til omgivelsene
og naturen. Det andre
er knyttet til selve landbruksproduksjonen -hvilke
konsekvenser får bruk av
GMO-planter for de framtidige produksjonsmulighetene, forklarer Rognli.
Setter spor
Oljeraps er for eksempel
en vekst hvor GMO-varianter brukes i stort omfang.
Dryssing ved innhøsting
er generelt stor, uavhengig
av modifisering eller ikke,
og mange levedyktige frø

ligger igjen på bakken og i
jorda. Når disse frøene spirer vil de skape krøll ved
å forurense kommende
avlinger.
– I Danmark er det vist
at oljerapsfrø kan ligge i
bakken i opptil 17 år og
fortsatt spire. Dyrker man
genmodifisert oljeraps er
jorda ”brukt” og det legger
begrensinger på anvendelsen framover, sier Rognli.
Vindbestøvning skaper
også utfordringer. Pollen
fra modifiserte planter vil
kunne spres til andre sorter eller ville slektninger.
Hvete, derimot, er selvbestøvende. GMO-hvete vil
i liten grad påvirke andre
hvetekulturer. Det illustre-
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Økonomiske hindre
– I USA koster det 20 millioner dollar å frambringe en
genmodifisert plantesort for
kommersiell bruk i jordbruket,
forteller Odd Arne Rognli.
Han forteller at slike planter
lar seg framstille til en brøkdel av prisen rent teknisk.
Kostnadene er knyttet til
patentrettigheter, lisenser og
godkjenningsprosesser hos
myndighetene.
– I dag er det i praksis bare
noen få store aktører som
har økonomiske muskler til
å drive genmodifisering av
planter for det kommersielle markedet, sier Odd Arne
Rognli.

Vårskrinneblom har blitt plantebiologenes bananflue.

rer variasjonen i risiko ved
bruk av GMO-planter.
– Konklusjonen er
enkel, har du satt ut genmodifiserte planter, må
du regne med at plantens
egenskaper er spredt til
omgivelsene, enten det
er andre kulturer eller
naturen. Det betyr at alle
forhold må vurderes på
forhånd - ikke etterpå, slår
Rognli fast og legger til:
– Risikovurdering av
utsetting av genmodifiserte planter krever solide
kunnskaper om plantenes
biologi og spredningsøkologi.
Lovlig i EU – lovlig i Norge
Norge har gjennom
EØS-avtalen i praksis ikke
mulighet til å hindre genmodifiserte organismer.
For har EU godkjent en
plantesort til bruk, kan den
også benyttes her til lands,
om ikke Norge bruker

genteknologiloven til å
forby den.
– Men i praksis er det
få, om noen, av dagens
genmodifiserte plantesorter til mat- eller fôrproduksjon som egner seg
for norske forhold. De gir
derfor ingen fordeler framfor tradisjonelle sorter, sier
Rognli.
Og det er en av grunnene til at vi sitter med
verdens strengeste lov om
bruk av genmodifiserte
organismer. Landbruket
er lite og helt avhengig av
overføringer fra staten.
I tillegg har vi en liten
planteforedlingsindustri.
Derfor har ingen aktører,
verken landbruket eller
industrien, ønske om eller tyngde nok til å endre
forvaltningen av genmodifiserte sorter i Norge.
I land som eksporterer
landbruksprodukter, som
USA og Argentina, er

situasjonen en litt annen.
Her er store økonomiske
interesser involvert i
næringsmiddelindustrien
og med stor internasjonal
handel. Det gjenspeiles i
lovverket.
Evolusjon - naturen slår
tilbake
– Ved å dyrke noen få
sorter som er resistente
overfor skadegjørere
eller ugrasmidler over
store sammenhengende
områder skaper vi store
muligheter for naturlig
seleksjon. All erfaring og
forskning viser at naturen
med tida bryter ned slik resistens. Dette gjelder også
om vi bruker genteknologi,
forteller Odd Arne Rognli.

Tekst: Kai Tilley

Genomer er alt arvestoffet
til en organisme, og genenes produkter består for det
meste av proteiner. Funksjonell genomforskning er
forskning på gener, genomer
og genenes produkter og
hvordan de virker. FUGE er et
program innen funksjonell genomforskning i regi av Norges
forskningsråd.
Norwegian Arabidopsis
Research Centre (NARC). Et
samarbeid mellom Universitetet i Trondheim, Universitetet
i Oslo og Universitetet for
miljø- og biovitenskap. Senteret tilbyr norske planteforskere muligheter og teknologi
med utgangspunkt i planten
vårskrinneblom (Arabidopsis
thaliana) som modellsystem.
Vårskrinneblom har blitt
plantebiologenes bananflue.
Arvestoffet er beskrevet,
planten tar liten plass, har en
rask utvikling, selvpollinerer,
produserer mange frø og
fullfører livssyklus i løpet av
noen uker. Det gjør den egnet
til modellplante.
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Vil ikke vinke farvel til norsk natur
Bredo Berntsen har gitt
ut boka Norsk Natur
- Farvel?, men er likevel

Foto: Knut Olav Hillestad

Sigmund Hågvar og

optimister på vegne av
norsk natur.
Av Martin Ødegaard.
Saken har stått på trykk i Miljøjournalen.

D

e er ikke akkurat debutanter.
Bredo Berntsen er statsviter
og har tidligere vært universitetsbibliotekar, mens Sigmund
Hågvar er professor ved Institutt for
naturforvaltning ved Universitetet
for miljø- og biovitenskap. De to har
tidligere gitt ut bøker sammen, som
Norsk Naturarv fra 2001 og Norske
Urskoger.
– Vi har jo skrevet bøker sammen
tidligere, og da vi snakket sammen
etter forrige boka kom vi fram til at
disse elementene jo er i fare, sier
Berntsen. Han forteller at arbeidstittelen på boka var Bit for Bit, som
spiller på hvordan naturen bitvis
forsvinner fra oss.
– Og det er først når man spoler
fort framover at man ser virkningene
på naturen, sier han.
Ingen dommedag
Selv om boka har en tittel som kan
virke som en dommedagstittel
ønsker forfatterne å fokusere på at
det faktisk er mulig å redde den norske naturen, og at det kan gjøres på
forholdsvis kort tid.
– Det er fullt mulig med en redningsaksjon for å redde den norske
naturarven, sier forfatterne, og viser
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til Stortingets mål om å stoppe tapet
av biologisk mangfold innen 2010.
De mener det viktigste som kan
gjøres i årene framover er å øke vernet av ulike naturtyper.
– Skogvernet bør opp fra nåværende 1,5 prosent til rundt 5 prosent,
sier Hågvar.
Neste skritt mener han må være
å koble seg på det svenske artsprosjektet, slik at man bedrer oversikten
over landets artsmangfold, artenes
miljøkrav og deres trusler.
Berntsen og Hågvar ønsker seg
også rikspolitiske retningslinjer for
hvilke kystlinjer og fjellområder som
ikke skal nedbygges av vindmøller
eller hytter.
En endelig ressurs
– Areal er en endelig ressurs, som
det ikke blir mer av. Og det går jo
imot fremtidsoptimistene, som tror
at teknologien kan redde oss ut av en
hver krise. Intakt natur kan ikke øke
i areal, sier Sigmund Hågvar.
Forfatterne skriver i boka at regjeringen i dag overvåker naturen, men
de stopper ikke utryddelsen av arter.
Til tross for at de har gitt ut ei
bok som heter Norsk Natur -Farvel?,
ønsker forfatterne å fokusere på at
det faktisk har skjedd mye positivt
i Norge. Og at det ikke er for sent
å redde naturen. Berntsen trekker
fram vernet av Trillemarka som en
seier for norsk naturvern, sammen
med milliardene som regjeringen
har lovet til vern av regnskog.
– Regjeringen har en redskapskasse som kan brukes, sier han.
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Dystre scenarier
Boka er bygd opp slik at den gir en
beskrivelse av alle naturtypene som
er truet. Disse er blant annet høyfjell,
kulturlandskap, kystsoner, villmarker
og deltaer.
Mot slutten av boka, etter gjennomgang av ulike særpreg ved den
norske naturen, tar de to forfatterne
for seg tre ulike scenarier som kan
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Nordisk samarbeid
fikk NOVA-pris
NOVA-prisen for 2008 ble tildelt det nordiske mastersamarbeidet innen plantepatologi.
Professor Anne Marte Tronsmo er hovedbidragsyter fra Universitetet for miljø- og
biovitenskap (UMB).
ramme norsk natur i et tiårsperspektiv og hundreårsperspektiv.
Det første er et positivt scenario,
hvor myndighetene tar ansvar
for naturen, rødlista krymper og
man klarer å redde den norske
naturen. Det andre scenariet
viser hvordan det går hvis regjeringen fortsetter med dagens
linje, og den tredje muligheten
har samme nedslående tittel som
boka: Norsk Natur - Farvel? Her
viser forfatterne hvordan det kan
gå med norsk natur hvis man
kun lar økonomiske interesser styre, og er ekstremt dyster
lesing for alle som er glade i
naturen.
Mye oppmerksomhet
Allerede før den kom ut, hadde

boka skapt en del oppmerksomhet, hvor både tv-kanaler og de
største blant tabloidavisene har
vist interesse. Men Hågvar sier at
de ikke visste noe om interessen
for prosjektet da de begynte.
– Men da Riksrevisjonen kom
med sin knusende rapport over
norsk naturforvaltning sommeren 2007, så skjønte vi at vi
kanskje hadde noe som kunne
være interessant, sier Berntsen.
Begge er enige om at det
haster med å redde norsk natur,
men mener det er mulig å få til
mye, allerede innen 2010. For
som Hågvar sier:
Framtidas generasjoner vil
nok heller ha intakt natur enn en
nøyaktig beskrivelse over hvordan den forsvant.

– Dette var en meget hyggelig overraskelse
og stor oppmuntring, sier Anne Marte Tronsmo.
Det var på et NOVA-seminar i Helsinki nylig at
prisen ble offentliggjort og utdelt.
NorthPath has won the Nova prize 2008!
NorthPath - a nordic Masters Programme in
Plant Pathology offered by the Nordic Universities in Helsinki, Copenhagen, Reykjavik,
Uppsala/Ultuna and Ås.

Tekst: Kai Tilley
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Foto: ukjent
UMB-student Masood Ulhaq med Green Cross-gründeren - Michail Gorbatsjov.

Studerer for miljøet, handler
for miljøet
UMB-studenten Masood Ulhaq er president for pakistanske Green Cross
- verdens tredje største miljøorganisasjon som ble startet av
Michail Gorbatsjov. Studiet på Ås har han knyttet nært opp mot sitt
internasjonale miljøengasjement.
Trond Solem
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Maathai og Shimon
Peres er engasjert,
det samme er Mario
Soares, president i
Portugal gjennom
10 år. Ted Turner og
Robert Redford er to
profilerte støttespillere utenfor politikken.
– Green Cross
har etablert seg i
30 land, men ikke i
Delegater til Green Cross sin generalforsamling i 2007
diskuterer med Gorbatsjov.
Norge. Vil du gjøre
noe med det?
asood Ulhaq studerer
– Kanskje, hvis jeg finner
til mastergraden i
noen ildsjeler å samarbeide med
”International environher. Da jeg intervjuet tidligere
mental studies” ved Noragric på
miljøminister Helen Bjørnøy for
UMB. Samtidig er han president
et internasjonalt tidsskrift, var
og svært engasjert i miljøorganihun positiv til en norsk gren av
sasjonen Green Cross. Med seg
Green Cross, sier Noragric-stufra Pakistan hadde han masdenten.
tergrader i anvendt miljøvitenskap og landbruk. Nå synes han
Løser vannkonflikter
UMB-studier og internasjonalt
– Hva slags miljøarbeid satser
miljøarbeid er en perfekt match.
Green Cross mest på?
– Målet er å øke kompe– Fornybar energi, konflikttansen i miljøarbeid og bruke
håndtering i vannspørsmål og
den i Green Cross, som er min
miljøutdanning, svarer Ulhaq.
plattform, sier Masood Ulhaq.
Vann er altså et viktig tema for
I tillegg til å være president for
Green Cross, og spesielt knyttet
den pakistanske grenen, er han
opp mot konflikthåndtering. For
rådgiver for et internasjonalt
halve verdens befolkning lever
panel i samme organisasjon.
ved elveløp som deles av to eller
flere nasjoner.
Reisende i miljø
Dårlig samarbeid rundt utnytNår han ikke studerer på Ås er
telsen av knappe vannressurser
Ulhaq mye på reisefot for sin
kan føre til miljøødeleggelse og
hjertesak. Høsten 2007 var flom- i verste fall konflikter mellom
rammede New Orleans bakteppe
land.
for Green Cross sin generalfor– Green Cross arbeider ved
samling.
seks viktige vannbasseng rundt
– Green Cross har stor poliom i verden, forteller Masood
tisk innflytelse, sier Ulhaq, vel
Ulhaq.
vitende om at vi hører lite om organisasjonen her hjemme. Med
Gorbatsjov ved roret har Green
Cross knyttet til seg mange tidligere toppledere i politikken.
Nobelprisvinnerne Wangari

Produksjon av energiflis.

Fornybar energi fengjer
– Vi opplever stor interesse for den nye
bacheloren i Fornybar energi. Kravet om
generell studiekompetanse er ei årsak, trur
rådgjevar Ellen Soldal ved Universitetet for
miljø- og biovitskap.
Institutt for naturforvalting ved Universitetet for
miljø- og biovitskap (UMB) har motteke ei rekkje
spørsmål om den nye bacheloren i Fornybar
energi.
Heilskapleg vurdering
Kandidatar frå studiet i Fornybar energi vil ha ein
skreddarsydd bakgrunn for å ta hand om planlegging og gjennomføring av arealkrevjande energiproduksjonar som til dømes vindkraft og bioenergi. Desse energiformene kan vere kontroversielle
og skape konfliktar lokalt. Gjennom studiet får
studentene eit godt fagleg fundament for konflikthandtering, blant anna med fag som miljøjus.
Ikkje ingeniør
Bacheloren skil seg frå andre ingeniørretta utdanningar innan fagområdet. Utdanninga ved UMB
har stor breidde i fagemnene, men med vekt på
miljø- og samfunnsfaga. Det gjer UMB-kandidaten
rusta til å arbeide på tvers av faga og i stand til å
vurdere heile verdikjeda, frå planlegging og fram
til produksjonen blir starta.
Breitt fagspekter
Utdanninga spenner over emne innan miljø og
naturforvaltning, økonomi, arealplanlegging, miljørett og biologiske emne. Programmet er treårig.
Valfrie emne utgjer 40 av 180 studiepoeng. Det
blir krevd generell studiekompetanse for opptak
til studiet.

Tekst: Kai Tilley
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Foto: Håkon Sparre
Guten kikkar bestemt og målretta på fotografen, medan jenteforskaren nøyer seg med å kikka på guten. Typisk?

Kvinner – slepp dei til
Naturlegvis, er det lett å tenkja. Kvinnene slepp til. Postdoc Helena Alexanderson ved Universitetet for miljø- og biovitskap gjorde seg nokre tankar etter å ha
lest ein artikkel i Nature.
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Helena Alexanderson Foto: Lena Håkansson

A

rtikkelen i Nature viste til
kvinnelege fysikarar som
ikkje i like stor grad som
sine mannlege kollegaer fikk
halda føredrag på konferansar.
Trass i større arbeidsinnsats. Helena Alexanderson samanliknar
dei to siste konferansane ho har
delteke på.
– Det slo meg på SciencePub
(eit norsk prosjekt innan det
store internasjonale polaråret) møtet seinvinteren i fjor i Selbu,
at det var ein stor del kvinner
som deltok. Vi kunne sjå dei som
både modulleiarar og føredragshaldarar. Talet på konferansedeltaking og presentasjonar delte
seg midt på mellom kvinner og
menn. Ei skikkeleg positiv oppleving, seier Alexanderson.
Kjønn og alder
På eit anna møte, APEX (internasjonalt paraplyprosjekt for
arktisk forsking) i Durham,
Storbritannia, fikk Alexanderson
eit anna inntrykk. Ein tredjedel var kvinner på møtet, men
berre 15 prosent av føredraga vart
heldt av kvinnelege forskarar.
Alexanderson fortel at noko av
skeivskapen vart retta opp ved
at posterpresentasjonane var
fordelt likt mellom kjønna. Alder
er eit viktig parameter i denne
samanhangen fortel Alexander-

son, prosjektleiarar
og seniorforskarar er
gjerne menn, mens
kvinner i høgare
grad er doktorander
og yngre forskarar.
Prosjektleiarar og
seniorar gir gjerne
munnlege prosjektoversyn, mens dei
yngre presenterer
sin del i prosjektet
med posterar.
– Begge presentasjonsformene kan gi
like stor vitskaplege utbyte, men
det er sjølvsagt at ein føredragshaldar vert meir synleg enn ei
som presenterar seg med ein
poster, seier Helena Alexanderson.
Endringspotensial
Koss har SciencePub fått til
dette, spør postdoc Helena Alexanderson. Er det eksterne forskingsmiddel til prosjektet som
har gjort dette muleg? Ville fleire
midlertidige tilsette i prosjektet
virka positivt?
Spelar ellers få faste kvinnelege tilsette inn i det generella
biletet? Altså ikkje innan suksesshistoria til SciencePub. Kven
bestemmer presentasjonsform
og kven som skal presentera?
Velgjer kvinner å ha mindre tru
på seg sjølve og forskinga si?
Eller kan prosjektleiarar og andre
ytre faktorar leggja bastante
føringar? Til slutt spør Alexanderson: Er dette eit generasjonsspørsmål som løyser seg sjølv på
sikt, og i så fall kor lenge skal ein
venta på positive endringar? Eller
er det ein ’systemfeil’? Kan ein ta
lærdom av SciencePub og jamna
ut skilnadane i andre prosjekt?
Fastslår ein spørjande postdoc,
Helena Alexanderson.

- Reis på kongressar for å
halda føredrag, rår prorektor Trine Hvoslef -Eide
alle til. Ikkje minst kvinner
i vitskapelege posisjonar,
dei må setja seg sjølve i
førarsetet.
Foto: Henrik Mikkelsen

Kvinnelege forskarar
ved UMB
Prorektor Trine Hvoslef - Eide ser den same
mannlege overvekta på internasjonale møter ho
deltek på, som Helena Alexanderson viser til. Ho
er ikkje overraska. Fleire menn reiser og fleire
menn held føredrag ved konferansar, medan det
er likt fordelt mellom kjønna på posternivå. Same
tendensen ser ho på kven som søkjer om professoropprykk.
Prosentvis er det fleire mannlege førsteamanuensisar som søkjer om professoropprykk enn blant
sine kvinnelege kolleger. Derimot jamner det seg
ut når ein ser kven som til slutt får opprykket.
Prosentvis følger det same prosentsats som fordelinga mellom mannlege og kvinnelege førsteamanuensisar. Hvoslef - Eide er ikkje sikker på kva
det botnar i; men at kvinnene ventar med å søkja
om opprykk til dei er meir sikre på å nå opp, er
prorektoren temmeleg overtydd om.
By på heile deg
Trine Hvoslef - Eide lærte tidleg av ein mannleg
kollega, at ho aldri skulle føreslå noko anna enn
førelesing.
– Vart ho invitert til ein konferanse skulle ho gå ut
i frå at ho heldt føredrag. Insisterte vertskapet på
posterdeltaking, var det noko ho kunne vurdera
som eit forslag nummer to.
Dette rådet, tidleg i karriera mi, har vore viktig,
seier Trine Hvoslef - Eide.
Menneskenaturen
Fagansvarleg for dei ulike fagbolkane ved ein kongress er gjerne leda av ein fagansvarleg. Denne
fagansvarlege er gjerne ein mann og han tenkjer
først og fremst på andre mannlege kollegaer når
han legg opp kongressen.
– Naturleg menneskeleg reaksjon, seier prorektor
Trine Hvorslef - Eide. Det ligg i menneskets natur å
søkja til noko kjent.
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Foto: Emilie Everett
Emilie Everett benytter seg av det trådløse nettet på Berkeley til utendørs studier.

Student på utveksling
UMB-studenten Emilie Everett benytter seg av en utvekslingsavtale med
Berkeley, California, i arbeidet med masteroppgaven i økonomi og ressursforvaltning. Med sin store interesse for energi og miljøforvaltning er California
midt i blinken for henne.
Trond Solem
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I smørøyet
Deretter bar det over havet til
Berkeley, California. UMBs utvekslingsavtale er et nåløye. Ved
siden av topp karakterer trenger
studenten to anbefalingsbrev.
For Everetts del kom ett av dem
fra en salgssjef i solenergiselskapet REC, som hun holdt kontakten med etter Gründerskolen.
– Erfaringene fra Gründerskolen og DNV spilte inn for at jeg

Studier, så seile verden rundt
Emilie Everett har sans for faglig
bredde. På Gründerskolen skrev
hun forretningsplan sammen
med en arkitekt fra København,
en sosiolog fra Universitetet i
Bergen og en samfunnsgeograf
fra Universitetet i Oslo.
– Men hva blir neste skritt, etter
Berkeley?
– Nå spesialiserer jeg masterprofilen min og leker med ideer
til problemstillinger for masteroppgaven. Når den er ferdig i
2009 skal jeg aller først ut på en
verdensomspennende seiltur!
– Deretter ønsker jeg meg en
jobb relatert til energi og miljøforvaltning. Jeg veksler mellom
å ville inn i næringslivet, kanskje
starte noe selv eller å bidra til
forandring på et overordnet, politisk nivå, avslutter den reiseglade
UMB-studenten.

Campus på Berkeley har både flotte bygninger og natur
å by på.

California er en av verdens største økonomier og
uten tvil verdensledende på miljøtiltak og miljørettet forskning. I Silicon Valley er det ”clean tech”
som gjelder nå.

Foto: Emilie Everett

Anbefaler Gründerskolen
For Everett inkluderte Gründerskolen et ”internship” i Det Norske Veritas (DNV), hvor hun fikk
tittelen “Market Analyst, Energy
Efficiency Services".
– Arbeidsoppgavene var spennende. Dessuten fikk jeg reise i
jobben - ikke dumt for en fattig
student. Internshipet var ett av
de mest ettertraktede, og det jeg
ønsket meg mest.
– Hovedgrunnen til at nettopp
jeg ble valgt var utdanningsbakgrunnen fra UMB, sier hun. I
jobben ble hun presentert av
DNV-sjefen som hans energiekspert fra Norge.
– Det var mildt sagt en overdrivelse, men det blir jo sannere
og sannere etter hvert som tiden
går.
– Shanghai er et utrolig spennende sted å være akkurat nå,
og jeg anbefaler Gründerskolen
på det aller sterkeste! erklærer
Emilie Everett.

fikk sjansen ved Berkeley. Dessuten hadde UMB-professoren
som anbefalte meg kontakter ved
"Energy and resources group",
som jeg søkte meg til, forteller
hun.
California er en av verdens
største økonomier og uten tvil
verdensledende på miljøtiltak og
miljørettet forskning. I Silicon
Valley er det ”clean tech” som
gjelder nå. Med sine studievalg
og interesser er det ikke rart Everett synes hun sitter i smørøyet.
På Berkeley studerer hun
nå fag innen entreprenørskap,
klimautfordringer og energi og
miljø. Som masterstudent på
utveksling til Berkeley har hun
status som ”visiting scholar”, og
slipper derfor å betale "tuition
fee". – Vi har ikke vanlig studentstatus, men kan stort sett følge
de kursene vi vil, om professoren
samtykker.
Studentmiljøet på Berkeley får
stempelet ”utrolig bra”.

Foto: Emilie Everett

H

un er 22 år, men har
rukket mye allerede.
Emilie Everett tok sin
bachelor i økonomi og ressursforvaltning ved UMB på to og et
halvt år, og fikk derfor et semester “til overs". Det brukte hun på
Gründerskolen, med utveksling
til Shanghai. Nå studerer hun
videre ved Berkeley i California,
fortsatt som UMB-student.

Tree People hadde bodd åtte måneder i trærne da Emilie
Everett ankom som nabo. De forsøker å hindre bygging av en
ny stor idrettsstadion.

31

Universitetet for miljø- og biovitenskap

UMB forskere på feltarbeid
ved atomanlegg i USA
Forskere fra Institutt for
plante- og miljøvitenskap har nettopp kommet hjem fra feltarbeid
ved Savannah River Site
(SRS) i Sør-Carolina i
USA. SRS var USAs største plutonium produksjonsanlegg i 1950- og
60 årene og utslippet
var betydelig. Det er første gang utlendinger har
fått tillatelse til prøvetaking i disse områdene.
Professor Brit Salbu
Institutt for plante- og miljøvitenskap ( (IPM).

S

RS ble etablert i 1951 for å produsere plutonium for USAs
våpenindustri. SRS dekker
ca. 800 km2 i Sør-Carolina. Anlegget hadde totalt fem atomreaktorer),
en brenselfabrikk og 2 reprosesseringsanlegg og produserte både
plutonium og tungtvann. I 1955 var
produksjonen på topp der ca. 4 tonn
uran ble prosessert hver dag, og
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UMB forskere på feltarbeid i Pond B, SRS. Fra venstre professor Brit Salbu, i midten professor Bjørn Olav
Rosseland, til høyre 1. amanuensis Ole Christian Lind.

utslippet av radioaktivitet var betydelig. Omtrent 160 GBq plutonium ble
sluppet ut med kjølevannet til to konstruerte damanlegg, Pond A og Pond
B. Denne virksomheten ble nedlagt
i 1992.
Feltarbeidet under ledelse av
professor Brit Salbu og professor
Tom Hinton, University of Georgia, omfattet studier av radioaktivitet, særlig plutonium partikler, i
sedimenter, vann og i fisk. In situ
fraksjonering av vann ble utført av 1.
amanuensis Ole Christian Lind for
å identifisere plutonium kolloider.
På grunn av alligatorer kunne ikke
garn benyttes og fisk - large mounth
bass - ble fanget med stang. Fisken

ble dissekert av professor Bjørn Olav
Rosseland for å identifisere nivå av
forurensning og effekter på ulike
organer. Informasjon om radioaktiv
forurensning innenfor SRS området
har blitt publisert de siste 10 årene
av amerikanske forskere. Området
er imidlertid fremdeles lukket og det
er første gang utlendinger har fått
tillatelse til prøvetaking i Pond A og
Pond B. Påvisning av radioaktive partikler og biologiske virkninger 16 år
etter stans i produksjonen vil ha stor
betydning for vurderinger av langtidskonsekvenser for miljøet
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Utdanningspris til lærerutdanningen
Foto: N N

Lærerutdanningen ved
Universitetet for miljøog biovitenskap kom
på tredje plass i den
nasjonale konkurransen
i utdanningskvalitet for
2008.

D

et var Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen,
NOKUT, som delte ut
Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris 2008. Lærerutdanningen ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) fikk prisen
for prosjektet IKT som brobygger i
praktisk-pedagogisk utdanning.
Video i undervisning premiert
Ved lærerutdanningen utgjør video
en viktig del av undervisningen. Innholdet kan være forelesninger, gjerne
delt opp i mindre sekvenser som gir
rom for bearbeiding av stoffet, eller
triggere som danner grunnlag for
diskusjon eller refleksjon. Filmene
er vanligvis relativt korte og spilles av
i nettleseren uten å måtte lastes ned
(videostreaming).
Fleksibel undervisning
Videoene brukes både i ordinær klasseromsundervisning og i synkrone
(samtidige) og asynkrone (se videoen
når du vil) læringsaktiviteter på en
læringsplattform (eksempelvis Its
learning). Synkrone nettsamlinger
kan bestå av opptil 60 deltakere som
holder kontakten over en eller flere
dager, der blant annet chat, disku-

Tredjeprisen i utdanningskvalitet ble utdelt av statssekretær Jens Revold (til høyre). Amanuensis Solveig
Strangstadstuen (til venstre) og universitetslektor Sigrid Gjøtterud (i midten) mottok med glede beviset
for at de gir god utdanning.

sjonsgrupper og video-streaming
er knyttet sammen. Ved UMB har
målet vært å utvikle effektiv bruk av
læringsplattformer i kommunikasjon
med studentene innen praksisopplæringen, pedagogikk og didaktikk i
realfag og naturbruk.
Triggere
Filmene skal også fungere som triggere, som grunnlag for diskusjon
eller refleksjon, og er derfor relativt
korte. Videoene inngår ofte i en serie
som til sammen gir et helhetsbilde
eller et case for å synliggjøre en teori
eller en praksis. Vi har lagt ved noen
filmer som eksempler i brosjyren.
Brosjyren inneholder et program
som viser hvordan videoene brukes i
undervisningen.
Samarbeider med skoleverket
"Det gode samarbeidet har lagt
grunnlag for videreutvikling av
våre lærerutdanninger. Ikke minst
har dette grunnlaget ført til mange

forsknings - og utviklingsprosjekter
i samarbeid med skoleverket rettet mot læring i realfag, naturbruk
og IKT!" sier amanuensis Solveig
Strangstadstuen ved Seksjons for
læring og lærerutdanning ved UMB.
I 3 år har lærerutdanningen samarbeidet med videregående skoler
i prosjektet Lærende nettverk om
hvordan elever og lærere tar og kan
ta i bruk IKT i naturfag.
Viser fram UMBs lærerutdanning
Dette betyr mye for synliggjøring av
det 5-årige lærertilbudet ved UMB.
Prisen gir inspirasjon til fortsatt
samarbeid og utvikling av studiet og
forskningsaktiviteten ved seksjonen.

Tekst:
Kai Tilley og Kjersti Rimer Sørlie
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Foto: Kjersti Erlandsen Tofte

Flere vil studere ved UMB
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, på Ås fikk 3,7 prosent flere
førsteprioritetssøkere ved samordna opptak i 2008.
Antallet søkere øker dermed for tredje år på rad.
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Foto: Kjersti Erlandsen Tofte

Foto: Håkon Sparre

D

ette er meget gledelig tall og viser at
vi tilbyr attraktive studier for dagens
studiesøkende ungdom. Tallet viser
også en langsiktig positiv utvikling i søkningen til UMB idet vi øker for tredje året på rad
siden UMB ble etablert som universitet, sier
rektor Knut Hove.
Ledelsen ved UMB er fornøyd med at
universitetet har klart å holde stand mot nedgangen i antallet primærsøkere som har gjort
noe utslag ved de store universitetene som
UiO, UiB og UiS.
Sterk posisjon
UMB har i 2008 et økende antall førsteprioritetssøkere, i tråd med utviklingen de
siste årene. 1 149 søkere er registrert i det
samordnede opptaket. I tillegg kommer 175
utenlandske søkere direkte til bachelorprogrammet i Utviklingsstudier.
Dette gir til sammen 1 324 førsteprioritetssøkere til UMBs programmer, og innebærer
en samlet økning på 6,9 prosent fra 2007 til
2008.
Fornybar energi
Studiet som virkelig har fått oppmerksomhet i år og en fin start er årets nykomling,
Fornybar energi. Dette studiet fikk 87 søkere.
Det er også en tillitserklæring at Økonomi

og administrasjon har en økning på 18,6
prosent. Det viser at UMB også innen disse
fagene trekker til seg studenter i et stramt
utdanningsmarked.
Andre studier som er store ved UMB
er Landskapsarkitektur og Byggeteknikk
og arkitektur. I tillegg har Miljøfysikk og
energi hatt en fin økning på over 50 prosent.
Geomatikk har også fått en oppgang blant søkerne i år. Oppgangen gjelder både bachelorog masterprogrammene. Interessant er det
også at Matvitenskap har hatt en fin økning i
antall søkere.

1 149 søkere er
registrert i det
samordnede opptaket.
I tillegg kommer
175 utenlandske
søkere direkte til
bachelorprogrammet
i Utviklingsstudier.

Tradisjonelle ned
De tradisjonelle utdanningsretningene ved
UMB har samlet sett hatt en liten nedgang.
Dette gjelder blant annet Husdyrvitenskap og
Bioteknologi, men samtidig balanseres bildet
noe ved at pågangen er økt til både Skogfag
og Biologi.
– Vi er fornøyd med økningen i antall
søkere, men vi kunne også ha ønsket oss mer
pågang til de tradisjonelle landbruksfagene,
sier prorektor Trine Hvoslef-Eide.

Tekst: Eivind Norum
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Foto: UMB
Patrick Blomquist med doktorgrad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hans forskning har bidratt til mer forståelse om hvordan vår hukommelse virker.

Hukommelsesdoktoren
Hvordan husker vi? Og hvordan virker hukommelsen? Dette var viktige spørsmål
som fikk Patrick Blomquist til å sette i gang med et omfattende forskerarbeid.

N
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å kan Patrick Blomquists
innsats være med på å danne
grunnlaget for ny forståelse
av hvordan aktiviteten i hjernen hos
mennesker fungerer. Blomquist er

glad for doktorgraden innen anvendt
matematikk etter mange år med
intenst arbeid. Han disputerte ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Korttidshukommelse
Det er særlig korttidshukommelsen Blomquist har fokusert på. Ved
å bruke data fra rotteforsøk har
Blomquist laget nye matematiske
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Ustabil puls: Dersom den nevrale pulsen kollapser, som i denne figuren, forsvinner den vedvarende aktiviteten og informasjonen er glemt.
Altså husker en ikke.

modeller for nettverk av nerveceller.
Dette er siden brukt for å beskrive
lokalisert og vedvarende aktivitet i
hjernebarken. En aktivitet som ofte
blir relatert til korttidshukommelse,
som for eksempel når du skal huske
et telefonnummer for så å glemme
det med en gang nummeret er slått.
Sykdom
Ifølge Blomquist kan forskningen
også være med på å beskrive fenomener som epilepsi og migrene.
Sykdommer som er vanlige i befolkningen.
– Ved å analysere matematiske
modeller har vi sett på hvordan den
elektriske aktiviteten beveger seg i
hjernen. Epilepsi og migrene kan
beskrives som en puls som beveger
seg som et mønster ut i hjernen. En
vandrende versjon av den stasjonære
elektriske aktiviteten i hjernebarken
kan kanskje forklare problemer som
epilepsi og migrene, sier han.
Og hans forskning har gitt nye
resultater på området innen modellering av populasjoner av nerveceller.
Rotteforsøk i Boston
I doktorgradsarbeidet er det benyttet data fra forsøk med rotter ved
Harvard-MGH i Boston. Her har
forskerne stimulert værhår på dyra
og deretter målt de elektriske impulsene som sendes inn i hjernebarken
på rottene.
– Rotter er brukt fordi værhårsyste-

met til rotta er et pent isolert system
som det er enkelt å gjøre målinger på
uten at du får inn en masse annen
elektrisk aktivitet, sier Blomquist.
Forskningen som Patrick Blomquist
står bak er uten tvil interessant. På
bakgrunn av dataene fra rotteforsøkene i Boston har han laget egne
matematiske modeller som gir ny
forståelse for hvordan pattedyrs
hukommelse virker. Blant annet er
det avdekket ny informasjon og økt
forståelse av signalprosesser i hjernebarken hos pattedyr.
– Å bygge matematiske modeller for den elektriske aktiviteten i
hjernebarken er viktig for å forstå
hvordan hjernen fungerer, sier han
selv om sitt omfattende arbeid.
Impulser og nerveceller
Patrick Blomquist arbeidet som
stipendiat innen fagfeltet beregningsorientert nevrovitenskap. Og
det han har gjort er å lage og studere
matematiske modeller for nettverk av
nerveceller. Blomquist har også sett
på hvordan populasjoner av nerveceller kommuniserer med hverandre i
hjernebarken.
– Det blir litt som å beskrive hvordan en gjeng med barn løper rundt
i en skolegård på en enkel og presis
måte. Det er vanskelig, sier han.
Kan bety mye
At forskningen har potensial skjønner man lett når Blomquist skisserer
muligheter om å helbrede sykdom
eller bygge mer menneskelige roboter.
– Å forstå den elektriske aktiviteten i hjernebarken er viktig hvis man
skal kunne helbrede eller medisinere
sykdommer mer effektivt. Forståelsen kan også brukes til å lage måleinstrumenter for å avsløre sykdom
eller å lage implantater i hjernen. En
kan også bruke slik kunnskap til å gi
roboter menneskelige faktorer som
syn, tale, hukommelse, forståelse

Stabil puls: Grafikken viser at den nevrale aktiviteten ikke forandrer form med tiden. Det er den
vedvarende aktiviteten som gjør at man husker.

og liknende, sier Blomquist om sin
grunnforskning.
Selv om forskerne stadig øker sin
viten om hvordan hjernen fungerer
er det fortsatt langt igjen før alle
hemmeligheter er avslørt.
– Veien til en full forståelse av
hjernen er veldig lang. Jeg, med
mine veiledere og medforfattere, har
gjennom artiklene i avhandlingen
gitt bidrag til det nevrovitenskaplige
forskningssamfunnet som vi alle
trenger for å komme nærmere målet,
sier Blomquist.
Vasset i jobbtilbud
I mai begynte Patrick Blomquist i
StatoilHydro som markedsanalytiker i naturgassdivisjonen. Og med
svært attraktiv bakgrunn fra UMB
opplevde Blomquist et realt sug i
jobbmarkedet
– Jeg fikk tilbudet lenge før jeg var
ferdig med doktorgraden, sier han
litt beskjedent.
Og han legger til.
– Tekniske fag gir veldig gode muligheter for jobb. Det å kunne kombinere matematikk, informatikk og fysikk
er nøkkelen til suksess. I alle fall slik
jeg ser det.

Tekst: Eivind Norum
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Kunnskapsløft for fornybar energisatsing
på såkalt ny fornybar
energi, men svikter
totalt når det gjelder
utdanning og kompetanseutvikling på feltet,
skriver Trine HvoslefEide og Hans Fredrik
Hoen i denne kronikken.
Trine Hvoslef-Eide
prorektor, UMB

Hans Fredrik Hoen
instituttleder, Institutt for naturforvaltning, UMB

R
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egjeringen satser stort på
såkalt ny fornybar energi, slik
som bioenergi, vindkraft og
småkraft.
Målsettingene er offensive og
ambisiøse. Bruken av bioenergi i
Norge skal fordobles og økes med 14
Twh innen 2020 i følge Regjeringens
Bioenergistrategi, som ble lagt fram
av Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen 1. april 2008.
Dette følges opp med økte ressurser og bevilgninger til støtteordninger og subsidier, forskning
og utvikling og til informasjon og
formidling.
Både ENOVA og Norges forskningsråd har fått kraftige økninger
(samlet i milliard-klassen) i sine
bevilgninger på dette området.
Men, på ett helt vesentlig punkt
svikter denne storstilte satsingen
totalt: det gjelder ressurser og økt
kapasitet til utdanning og kompetan-

seutvikling bl.a. innenfor
høyere utdanning.
Det er skrikende behov
for personer med kompetanse på alle felter innen
fornybar energi.
Hos NVE hoper søknadene om konsesjon til
vindkraftanlegg og små
vannkraftanlegg seg opp.
120 søknader om vindkraftanlegg ligger i køen
hos NVE, og med dagens
saksbehandlerkapasitet
vil det ta 40 år å komme
gjennom bunken.
Om lag 400 småkraftsøknader ligger hos NVE
og i løpet av 2007 kom
190 søknader inn til NVE
mens 80 ble behandlet
ferdig. Køen av ubehandlete saker vokser. Dette
kan bare løses ved å øke
saksbehandlerkapasiteten
og til det trengs arbeidskraft med kunnskap og
kompetanse innen feltet.
Universitetet for miljøog biovitenskap kan bidra
til å dekke dette kompetansebehovet. Vi har i flere
år tilbudt en 5-årig master i teknologi: Miljøfysikk og fornybar energi
(siv.ing.-studium) og søkningen har
vært kraftig økende de siste årene.
Fra høsten 2008 har UMB opprettet et nytt tverrfaglig studium:
bachelor i Fornybar Energi. Søkningen til bachelorprogrammet er
formidabel, med nesten fem 1.-prioritetssøkere per studieplass.
UMB har søkt Kunnskapsdepartementet om å få tilført 20 nye
studieplasser for å ha kapasitet til
denne satsingen, slik at det ikke går
ut over andre viktige fagområder der
det er voldsom rift om studentene
etter endt studium. Signalene fra KD

Foto: Åslaug Borgan

Regjeringen satser stort

er at vi neppe kan forvente å få økt
vårt rammeantall av studieplasser til
dette.
Det er uforståelig. Regjeringens
mål kan ikke nås uten en kraftig
økning i arbeidsinnsatsen på feltet.
Da må rett og slett flere personer
få muligheten til å utdanne seg og
skaffe seg denne sårt tiltrengte kompetansen.
Vi oppfordrer myndighetene (regjeringen og Kunnskapsdepartementet) til å følge opp sin egen satsing og
tilføre ressurser også i form av nye
studieplasser til dette viktige steget
over i en FORNYBAR fremtid.
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Vil du forme framtidas samfunn
Foto: Håkon Sparre

Med femårig master i byog regionplanlegging fra
Universitetet for miljøog biovitenskap, UMB,
er du godt kvalifisert for
den jobben. Da kan du
glede andre med et enda
bedre samfunn å leve i.

S

tudiet tar opp dagsaktuelle problemstillinger og har praksisliknende undervisning i tillegg
til et solid teoretisk fundament. I
Norge er det ingen tilsvarende utdanninger som UMBs 5-årig Master i
by- og regionplanlegging.
Dette er master i by- og regionalplanlegging
Masterutdanningen i by- og regionplanlegging ved ILP bygges opp om
tre faglige tyngdepunkt:
Jus (rettslære). God kjennskap
til juridisk metode og tenkemåte,
kjenner de viktigste lovverk knyttet
til planlegging og kan anvende loven
som et redskap og virkemiddel.
Goegrafiske informasjonssystemer
(GIS). GIS-programmer er det digitale verktøy for planleggerne.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er
hver for seg begrep som står sentralt
i planlegging, både som målsettinger
og som problemstillinger. Disse tre
begrepene skal integreres i undervisningen og de ulike emnene.
Historien bak by- og regionplanlegging
Master i by- og regionplanlegging er
en tverrfaglig profesjonsutdanning.
Kunnskapsgrunnlaget i profesjonen
kan sies å ha sprunget ut av og utviklet

Med master i by- og regionplanlegging er du kvalifisert til å bestemme hvor huset skal stå.

seg fra tre bolker. Første bolk (ca.18501940) fremveksten av byplanlegging
som profesjon (stor vekt på byvekst,
boligutvikling, helse- og hygieniske
forhold), andre bolk (ca. 1930 – 1970)
den funksjonalistiske byen (vekt på
trafikk, infrastruktur, sonering) og på
altomfattende samfunnsplanlegging.
Deretter perioden etter ca. 1970 med
antifunksjonalistiske og postmoderne
retninger, herunder avindustrialiseringen og revitalisering av forlatte industrifelt og fortetting, transformasjon og

bevaring av eksisterende omgivelser.
Globale miljøproblemer har tilført
faget et landskapsøkologisk perspektiv
som gjør at planleggingens problemstillinger og fagfokus på begynnelsen
av det 21-århundre igjen er styrt av mål
om å sikre gode helse- og miljømessige forhold.

Tekst: Kai Tilley
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<Foto: TV 2 /Beate Larsen
– Koseleg konsept, det var ikkje vanskeleg å bestemma seg for å bli med, seier Guro Huseby.

Ein grisebonde på baklomma
– Opplever at mange brikkar fell på plass.
Men så er det den siste biten i livet mitt. Ein kar. Kjærleiken.
Seier Guro Huseby i Jakten på kjærligheten og TV-aktuell.
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H

ar visst eg skulle ta over garden sidan januar, seier Guro
Huseby. To storesøstre har
bestemt seg for at dei ikkje ville ta
over... Ikkje ei stor overrasking slik vi skjønar
den framtidige
grisebonden
frå Sandefjord.
Huseby
har frå
før
mastergrad
i økonomi
og
ressursforvaltning
frå Universitetet for miljøog biovitskap
(UMB).
Artig og skummelt
Idet heile folket kan benka
seg framom fjernsynsskjermen
og sjå koss forvaltningsøkonomen
i utanlandsavdelinga i Statsbygg
prøver å få seg ein kjæraste.
– Kjempegøy og litt skummelt,
tenkjer at det vert ei positiv erfaring
uansett, seier Huseby. Medan ho
studerte økonomi hadde dei eit kurs
der ein personlegdomstest var ein del
av kurset. Testresultata synte at vi har
å gjera med ei stødig, trygg, jordnær
dame. Ei som taklar stress. Det kan
komma godt med no når nasjonal
presse og vi andre følgjer ho med
argusauge.
Positiv livsinnstilling
Ho ser på seg sjølv som nysgjerrig
og allsidig interessert. Uteliv i frisk
luft, skigåing vinterstid og sjøliv om
sommaren.
Guro Huseby held eit høgt tempo.
Ein kan mistenkja ho for å ha berre
eit gir, men da hadde ho vel ikkje
ønska seg ein framtidig husbond

som
evnar
å kosa.
Kven
ønskjer ho
å dela livet
som grisebonde
med? – Ein aktiv
og initiativrik type
med ei positiv innstilling til det meste i
livet.
Sporty
Guro Huseby trives i
Statsbygg, men gleder
seg til å komma heim
på garden. Mor og far
tykkjer det er gøy at ho
er med på Jakten på

kjærligheten.
– Eg tykte det
var skummelt
da TV2 ringde og sa eg
var med.
Etterpå,
dei siste
vekene
har eg
berre
kost
meg
ved
tanken.
Det
vert
mykje prat
om kjærast
og bondeliv.
Alle kring Guro
Huseby er oppteken av at ho skal få
seg ein mann og at det
skal vera ein staskar. Sjølv
er ho skråsikker på å finna
seg ein fin kandidat. Men det
er ikkje sikkert at fjernsynspublikummet får gleda av å følgja
henne heilt fram. Dei startar ut med
åtte bønder på kjærastejakt, berre fire
av dei vert med i serien til hausten.
– Heilt ok for meg. Eg får sikkert
ein del brev eg i mitt eiga tempo
kan forvalta, seier Huseby. Vert ho
derimot med i haustens serie vert det
hardkjør. Da veit ho at ho lyt seia nei
til gutar ho ikkje har vorte godt nok
kjend med.
Medietrening
Masse fin erfaring med å takle tvmediet, nasjonal presse ellers. Slik
oppsummerer Guro Huseby deltakinga si i Jakten på kjærligheten. Og best
av alt: Mannen i hennar liv er der ute.
Ein stad.

Tekst: Elin Judit Straumsvåg
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Foto: privat
Stig Henning Svensson (t.h.) og Christoph Orschel (Sveits) på teambuilding i de sveitsiske alper.

UMB-student
i Business-EM
Student Business Forum er en talentkonkurranse
for europeiske studenter og omtales gjerne som et
EM i Business. En av årets deltakere var
Stig Henning Svensson (24) som studerer økonomi
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
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tudent Business Forum gjennomføres ved IMD Business
School (International Institute
for Management Development) - en
av de mest velrenommerte bussinesskolene i verden, og konsulentselskapet Deloitte. Noen dager i mars
2008 møttes 66 topptalenter fra
hele Europa i Lausanne i Sveits. Fem
av studentene var norske, og i team
med andre internasjonale studenter

løste de to realistiske business case.
– Student Business Forum var
en unik opplevelse og det å jobbe i
gruppe med studenter fra hele Europa gjorde dette ekstra lærerikt, sier
Stig Henning Svensson, som tar en
bachelor i økonomi og administrasjon ved UMB.
Toppstudenter fra hele Europa
– Alle studentene som deltar her er

vinnere, men de studentene som
vinner hele Student Business Forum
kan litt uformelt kalle seg europamestere i business, sier Caroline
Duyckaerts. Hun er HR-direktør i
Deloitte, og en av fasilitatorene på
konkurransen.
I samarbeid med eksperter fra
Deloitte og IMD får studentene
innblikk i hvordan man løser komplekse, realistiske problemer på en
profesjonell måte. Studentene ble
delt inn i grupper som arbeidet med
to konkrete case: Et case fra IMD
som er teoribasert og handler om
en oppgave for Nestlé, samt et annet
mer praktisk case fra Deloitte som
tok for seg ulike økonomiske, praktiske og miljømessige aspekter ved
OL i London i 2012.
Faglige utfordringer
– Det var morsomt å komme seg ut
av klasserommet og jeg fikk virkelig
bruk for økonomistudiene her ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Det var gøy å se at mye
av teoriene faktisk var anvendbart
i praksis. Ellers var nøkkelordene i
konkurransen lagspill, kommunikasjon, motivasjon og å ha et åpent
sinn, sier den ambisiøse økonomistudenten.
Teoretiske, analytiske og praktiske
ferdigheter ble satt på prøve, og ikke
minst evnen til samarbeid i sammensatte grupper på tvers av landegrensene. Det stilles veldig høye
krav til deltakerne og Stig Henning
Svensson fikk testet ut mange sider
ved seg selv og sin faglige kompetanse i konkurransen.
Fristet til en internasjonal karriere
– Student Business Forum har vært
noe av det mest lærerike jeg har
deltatt på. En av mine viktigste erfaringer fra denne konkurransen har
uten tvil vært å samarbeide på tvers
av kultur og nasjon. Jeg fikk også
muligheten til å jobbe med studenter
som studerte psykologi, matematikk
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Foto: Privat

og andre disipliner. Det var veldig
spennende å se hvordan ulik fagbakgrunn bidrar til nye og spennende
angrepsvinkler på ulike problemstillinger.
Det var også veldig motiverende
å møte likesinnede studenter fra
andre universiteter, samt at det var
morsomt å konkurrere med studenter fra prestisjeskoler som Oxford
og Cambridge. Sier en entusiastisk
Svensson.
Deltakelsen i Student Business
Forum har motivert Stig Henning
Svensson til å utforske mulighetene
for en internasjonal karriere.
Kamp om plassene
Det var vanskelig å plukke ut de norske representantene. Med 100 godt
kvalifiserte søkere ble til slutt fem
stykker valgt. Dette var studenter fra
UMB, NHH, NTNU og UiO.
Stig Henning Svensson tror ikke
at det er en enkelt årsak til at han ble
plukket ut blant alle søkerne.
– Fellesnevneren for de som ble
valgt ut er at de er faglig dyktige, har
vist utenomfaglig engasjement og
har solide kommunikasjonsegenskaper. Ellers er elementer som internasjonal erfaring og ledererfaring sterkt
til stede i denne gruppen, sier han.

son med en oppfordring til sine
medstudenter ved UMB.
– Ikke sett begrensninger for deg
selv, men søk akkurat det du har
mest lyst til.
Som UMB student blir du også lagt
merke til. Min erfaring er at økonomistudenter fra UMB har meget
god anseelse i flere av revisjon- og
konsulentselskapene.

Ikke sett begrensninger for deg selv
På spørsmål om hvilket råd Stig
Henning Svensson vil gi til studenter
som vil bli med på noe lignende sier
han:
– Hopp i det. Som student ved UMB
er du i direkte konkurranse med studenter fra andre skoler om de beste
arbeidsplassene. Det er en klar trend
at relasjonsbygging mellom studenter og næringslivet blir en stadig
viktigere del av rekrutteringsprosessen. Ved å delta på slike aktiviteter
får man anledning til å gjøre seg
kjent med potensielle arbeidsgivere,
få relevant erfaring og ikke minst, ha
det gøy.
Til slutt kom Stig Henning Svens-

Team Calgary med Stig til høyre. Til venstre for Stig Henning Svensson står teamets to mentorer fra
Deloitte, Stephen W. Linn og David Jimé-Ayala Portillo.

De norske deltakerne f.v:
Arne Johan Dahl, Stig Henning Svensson, Vegard Aas, Sofie Jebsen, Helle Reese Holm.

Nå ser Stig Henning Svensson
frem til sommeren og til et Internship hos Deloitte Consulting.

Tekst: Lise Thoen
Foto: Privat
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Foto: Gro Elden
Hanne–Guro Lund anbefaler matvitenskap. Det gir henne mange muligheter på jobbmarkedet.

Vil utvikle fremtidens mat
Drømmen er å utvikle mat som er god for kroppen i egen bedrift.
Derfor studerer Hanne–Guro matvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. – Tverrfagligheten i studiet gir meg mange muligheter på jobbmarkedet, slår hun fast.
44

Alumniforeningen
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Postboks 5003, 1432 Ås,
Gro Elden
E–post: opptak@umb.no, www.umb.no/alumni, Telefon 64 96 50 00,

