1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det
norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig høgskole for landbruk og naturressurser. 1970: NLH legger grunnlaget for kommersiell lakseoppdrett. 2009: Universitetet feirer 150-årsjubileum.

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap
150-års jubileum

I år er det 150 år siden det første kullet på ”Den høiere Landbrugsskole i Aas” begynte sine
studier. Det var starten på en
tradisjonsrik æra med forskning og utvikling på Ås.

Morgendagens mat

Hvordan gi trygg mat til kommende generasjoner? Forskerne ved UMB arbeider med
denne problemstillingen.

Finanskrisen

Finanskrisen - et jordskjelv som
utløste en tsunami. Flodbølgen
vasket vekk noen av verdens
største finansinstitusjoner.
Så ikke økonomene faren?

Avfall blir fiskemat

Avfall fra biodrivstoffproduksjon kan bli en ny stor næring.
Planen er å lage miljøvennlig
fiskefôr.

Fokus på Kreftvaksine

Masteroppgaven hele Norge
snakket om kom fra UMB. Møt
studenten bak oppgaven.
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første studentene møtte sine
seks lærere på Den høiere
Landbrugsskolen i Ås, var det
for å utdanne seg som ”lærernes lærere” i jordbruk. De
håpefulle studentene som
møtte ved den første høyere
utdanningsinstitusjon
som
Stortinget selv hadde opprettet, skulle overføre og iverksette datidens fremste kunnskap
om dyrking av poteter, korn og
andre matvekster, og om husdyrhold og produksjon av melk
og kjøtt. Norske bønder og
småbrukere, matprodusentene
i Norge, skulle bygge produksjon, foredling og distribusjon
på rasjonell kunnskap. Denne

kunnskapen skulle være redskapet for å øke produksjonen
av sunn og næringsrik mat
til en raskt voksende befolkning, - en befolkning som allerede hadde kastet sine øyne
på Amerika som alternativ til
en karrig tilværelse i Europas
ytterkant.

I mai 2009, 150 år etter starten i 1859, holder Universitetet
for miljø- og biovitenskap jubileumskonferanse. Fortsatt
er matproduksjon, matforedling, mattrygghet og de
samfunnsmessige
sidene
ved global matsikkerhet helt
sentrale temaer på UMBs
agenda. Universitetets arbeid

på matfeltet har utviklet seg
løpende, akvakultur og mikrobiologi,
forbrukerkunnskap
og proteomanalyser er blitt
viktige forskningsområder på
UMB. Målet er likevel i bunn
og grunn det samme som for
150 år siden: En bærekraftig
og lønnsom produksjon av
mat fra land og vann – til alle.
Studentene på UMB slutter
på denne måten sirkelen fra
Den høiere Landbrugsskole.
Gjennom den ”maten” lærerne gir, skal studentene fortsatt formidle og videreutvikle
kunnskap til verden om bærekraftig bruk av jordens viktigste ressurser: dem vi bruker
for å skape det daglige brød.

Vi gleder oss til å dele ”MatUniversitetets”
kunnskaper
og betraktninger om vår tids
utfordringer i matfeltet med
UMB-nytts lesere og med alle
som deltar på jubileumskonferansen 28. mai.

Velkommen!

Knut Hove, Rektor
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jubileum

Dyrker
kunnskap
av Kai Tilley

Det er i år 150 år siden det første kullet
begynte på den toårige utdanningen
ved ”Den høiere Landbrugsskole i
Aas”. Det var starten på en tradisjonsrik æra hvor langsiktig forskning og
utvikling la grunnlaget for lakseoppdrettsnæringen, Jarlsbergosten og
norsk mathvete i butikkene.

Professor i plantedyrking, Knut Vik (til høyre),
ledet åkervekstforsøk fra 1921, samme år som
bildet ble tatt. Han oppnådde blant annet betydningsfulle resultater i planteforedlingen,
særlig med hvete. Han var med på å legge
grunnlaget for dagens hvetesorter, som gjør at
Norge er tilnærmet selvforsynt med mathvete.
Foto: UMB arkiv
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Den 28. juli vedtok Stortinget opprettelsen av ”Den høiere Landbrugsskole
i Aas”. Vedtaket markerte slutten på
en langvarig kamp om en høyere landbruksutdanning i Norge. Allerede i
1828 diskuterte regjeringen opprettelsen av en slik skole både på Semb og
Diesen (Oslo) ”hvor landbrugsvidenskaben saavel som praktisk som theoretisk kunne foredrages”. I 1841 ble det

De første 32 kvalifiserte elevene startet sin toårige utdannelse den 1. oktober 1859. Seks lærere, inkludert
direktøren, tok i mot elevene. Skolen
var lagt opp som en praktisk utdanning med arbeidsplikt ved skolens
gårdsbruk. Fagene var jordbrukslære,
naturvitenskap, veterinærlære og
”landbruksbokholderi” – forløperen til
dagens økonomiske fag. I 1854 ble in-

Studentsamfunnet i Ås ble stiftet
under navnet Den Landøkonomiske
Foredragsforening. Det var lærerne og
elevene i fellesskap som startet foreningen. Lærer i kjemi, Anton Rosing, regnes som foreningens grunnlegger. I den
første perioden var foredragene strengt
faglige. På 1870-tallet ble andre samfunnsspørsmål, som fattigdom og målsak, tatt opp. Gradvis ble båndene til

imidlertid bevilget penger til regionale
landbruksskoler. Vanskeligheter med
å finne kvalifiserte lærere til disse
skolene satte på ny fart i diskusjonene
om en høyere landbruksutdanning i
Norge. I 1847 ble saken overført fra
Finansdepartementet til det nyopprettede ”Departement for det indre”.
Under statsråd Fredrik Stangs ledelse
ble skolesaken loset vider gjennom
tidvis utrygt politisk farvann. Av den
grunn tillegges Stang mye av æren for
Stortingets vedtak om opprettelse av
skolen i 1854.

spektør Fredrik August Dahl ved Ultuna
Lantbruksinstitut i Sverige ansatt for å
bygge opp skolen med gårdsbruk, undervisningsfasiliteter og internat. Dahl
ble utnevnt til skolens første direktør
i 1859. De første undervisnings- og
internatbygningene utgjør stammen
i dagens bygningsmasse rundt tunet.
Dagens tuntre ”Linda” er fra skolens
aller første år. Arkitekt Holtermann
planla anlegget med ”den største simpelhed og sparsommelighed”, noe som
var i tråd med tidsånden den gang.

skolen og skolens lærere løsere og foreningen mer selvstendig. I 1920 skiftet
foreningen navn til Studentsamfunnet
i Ås. Samfunnet (bygningen) sto ferdig
i 1934 og har siden vært navet i studentaktivitetene.
Skogbrukerlaget,
det eldste av flere faglag, ble oppretta
i 1911. I dag kan studentene velge
mellom mer enn 80 lag og foreninger
innen alle mulige interessseområder.
Idrettssanlegget består av idrettshall
og -plassen Storebrand, oppkalt etter
forsikringsselskapet som også bidro
med økonomisk støtte til byggingen.
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Interessen for skolen synker drastisk.
I 1869 synker antallet kandidater fra
20 til 13. I det påfølgende kurset uteksamineres kun 10 kandidater (1871).
I denne perioden ble skolen vurdert
nedlagt. Det var sterke politiske krefter
som ønsket å nedlegge mange av landbruksskolene. For skolen på Ås endte
den politiske debatten med en omorganisering av undervisningen.

En toårig hagebruksutdanning med
plass til 6 elever ble igangsatt. Det
var et sterkt ønske fra flere hold om en
høyere utdanning både for veterinærer, meierister og skogbrukere i Norge,
men det ble kun hagebrukerne som
fikk etablert et tilbud i denne omgang.
Skogbrukere, veterinærer og meiereister måtte fortsatt til utlandet for å få
høyere utdanning.

”Norges Landbrugshøiskole har til
Fomaal at meddele en paa videnskabeligt Grundlag hvilende Undervisning til
Utdannelse af Jordbrugere, Skogbrugere, Havebrugere, Udskiftningsmænd
og Meierister samt at fremme den
videnskabelige Forskning paa de
Omraader Høiskolen omfatter.” Den
høiere Landbrugsskole i Aas ble med
dette en vitenskapelig høgskole

Fra og med opptakene i 1871 ble skolen delt i en lavere avdeling på to år og
en høyere avdeling på ett år. Det ga en
samlet studietid på tre år. Den lavere
avdelingen var et svar på kritikken om
”den videnskabelige halvdannelsen”
som Stortingets budsjettkomité mente
foregikk på Ås. Avdelingen skulle gi solid praktisk utdanning som passet den
praktiserende bonde. Den høyere avdelingen skulle vektlegge vitenskap og
teoretiske studier og ble en nasjonal
utdannelse for landbruksskolelærere
og funksjonærer.

I 1919 kom hagekunsthistorie inn som
fag i hagebruksutdanningen. Samme
år ble utdanningstiden utvidet med ett
år for alle fagretninger ved skolen og
opptakskravene ble skjerpet og hagearkitektur ble skilt fra fruktdyrking og
grønnsaksdyrking. Dette var det eneste
studietilbud innen hagekunst/hagearkitektur på dette nivået i Europa på den
tiden. I Tyskland ble det etablert studieprogram innen hagekunst i Berlin –
Dahlem i 1929. I Sverige etablerte de en
slik utdanning først på 1960-tallet.

med forskningsbasert undervisning.
Utdannelsen blir toårig (treårig for
skogbrukerne) og studentene måtte ha
bestått eksamen fra fagskole før de begynte på Ås. Det første studieåret var
felles for alle retninger. Skolen ble delt
inn i fem avdelinger. Det var hagebruksavdelingen, jordbruksavdelingen, meieriavdelingen, skogbruksavdelingen
og utskiftningsavdelingen. Til tross
for endret status fikk ikke lærerne lov
å bruk betegnelsen professor og dosenter, men ble tittulert overlærer og
lærer. Og elever forble fortsatt elever.
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Hagebrukskandidat Sophie (Frølich)
Johansen ble den første kvinnelige kandidaten utdannet ved NLH. I 1916 kom den
første kvinnelige sivilagronomen, den
første meierikandidaten i 1920 og forstkandidaten i 1964. Først i 1973 kom den
første kvinnelige jordskiftekandidaten,
75 år etter at den første jordskifteklassen
ble tatt opp. Det var ikke bare få kvinnelige studenter ved NLH, det var få stu-

Den første professoren ved NLH ble utnevnt av Kongen i statsråd dette året.
Først i 1914 fikk NLH professorer og i 1919
dosenter. I 1920 ble administrasjonen av
skolen utvidet og direktørstillingen avviklet i tråd med en endring i loven om
Norges landbrukshøgskole. Samtidig
ble rektorstillingen innført. Skolen ble
nå ledet av rektor og et professorutvalg.
Direktør H. Isachsen ble utnevnt til NLHs

Planen for parken, slik vi kjenner den
i dag, ble utarbeidet av dosent Olav L.
Moen. Anlegget hadde klassiske forbilder og var helt ulikt andre anlegg i
Norge og Norden på 1920-tallet. Planen
bygget på akser og siktlinjer som utnyttet og fremhevet bygningenes fasader og plassering og tok hensyn til tidligere parkplaner. Parkens utforming
har endret seg i takt med utbyggingen.

denter generelt. I perioden 1897 til 1957
ble det kun utdannet 49 kandidater årlig
innenfor de fem fagområdene. Mary Ann
Elisabeth Stephansen (bildet) ble ansatt
som den første kvinnelige læreren i 1921.
Hun ble ansatt som dosent i matematikk.
Før ansettelsen var Stephansen assistent i matematikk (1906-1921). Hun ble
værende på NLH til 1937. Før Stephansen
hadde høgskolen en kvinnelig assistent,
Margrethe Holtsmark, i samme stilling
som Stephansen overtok. Holtsmark
var assistent ved NLH fra høsten 1905 til
sommeren 1906.

første rektor. Endringen førte også til at
elevene ved høgskolen ble omtalt som
studerende eller studenter. I 1963 ble direktørstillingen gjeninnført og det skjedde en arbeidsdeling mellom direktør og
rektor. I forkant av den politiske debatten
om en ny lov om NLH ble en flytting diskutert i politiske og faglige kretser. Både i
1897 og i perioden 1912 til 1914 var saken
oppe til politisk behandling. Og det var
flytting til Oslo mange hadde i tankene.
Argumentet for flytting til Oslo var at de
studerende skulle komme i nærmere kontakt med Norges sentrale åndsliv.

Ved anleggelsen i 1860 tegnet Abel
Bergstrøm parken i landskapsstil, preget av tyske forbilder. Ved ombyggingen av tunbygningene og oppføringen
av Urbygningen rundt 1900 laget Hans
M. Misvær en plan i romantisk stil med
rosebed og gangstier før Moens plan
tok over. I dag er parken på rundt 600
daa og inneholder mer enn 1400 forskjellige arter. Arkitekt Ole Sverre fikk
ansvaret for ombyggingen og nybygging ved høgskolen fra 1897 og langt
ut i det neste århundre. 21 av Sverres
bygninger eksisterer fortsatt.
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Revyen ”På tå hev” spilles. Dette regnes
som den første UKA ved landbrukshøgskolen selv om navnet UKA først blir tatt
i bruk i 1934. Men revyen i 1924, var som
revyen ti år senere og i dag, en del av et
større arrangement for å samle inn midler
til drift av elevforeningen. Skuespill var
blitt satt opp med jevne mellomrom siden
1894, men ”På tå hev” var både skrevet
og spilt av egne krefter i høgskolemiljøet.

Allerede i 1918 fikk Norge landbrukshøgskole (NLH) mulighetene til å
tildele dr.agric.-graden og æresdoktorgraden, men det skulle gå mange
år før noen fikk tildelt disse gradene.
Den først dr.agric-graden ble tildelt så
sent som i 1927 og mottakeren var Paul
Borgedal. Den første kvinnlige dr.agric.
graden ble tildelt Cathrine Lillo i 1986,
den første kvinnelige dr.scient. var Aud

Kandidatringene ble delt ut for første
gang. Ringen er i gull og stål med en
femtakket stjerne. Takkene symboliserer de fem fagavdelingene ved høgskolen - hagebruksavdelingen, jordbruksavdelingen, meieriavdelingen,
skogbruksavdelingen og utskiftningsavdelingen. Den første fanen knyttet til
skolen var elevforeningens eiendom.
Den ble tatt i bruk i 1898 og bærer de

UKA 2008 var den 44. i rekken. UKA
har gått fra å være et arrangement over
noen få dager til å strekke seg over fire
hele uker. I 2008 ble UKA i Ås kåret til
Hundreårets navn i Follo av leserne til
Østlandets blad. Den siste UKA besto
av 50 komiteer som organiserte rundt
1300 frivillige studenter. Med 3150 studenter ved UMB totalt, understreker
det hvilket enormt engasjement studentmiljøet legger ned i UKA. Det ble
solgt over 20 000 billetter til konserter
og andre kulturarrangementer.

vold Soldal i 1980. Den første refuserte
doktorgraden kom i skoleåret 1930/31.
Lauri Kristian Relander, Finlands president i perioden 1925-1931, ble i 1926 utnevnt til den første æresdoktoren ved
NLH. Blant æresdoktorene er det tre
vinnere av Nobels fredspris. De er Lord
Boyd Orr of Brechin (1949), Normann
Bolaug (1970) og Wangari Muta
Maathai (æresdoktor i 1997, prisvinner
i 2004). Fram til 2006 er det tildelt 35
æresdoktorgrader.

fyndige ordene ”Aandens tugt over
muld til foryngende frugt”. Med årene
ble fanen betraktet som skolens offisielle fane, men tilhørte like fullt studentene. I 1863 hadde elevene skolelue,
men utformingen ble etter hvert et
stridstema. I mange år bølget diskusjonen fram og tilbake til det hele brått
og uventet stilnet på 1920-tallet. Da ble
det fattet et vedtak om utforming av en
studentlue, men siden den gang er det
få som har brukt den. Og ingen har vel
savnet den.
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Driftsbygningen brenner. Bygningen
ble bygd til åpningen 1859, modernisert i 1892 og lå der forsøksmeieribygningen ligger i dag. Det var ikke første
gang det brant, Sønder Fløybygning,
eller Økonomibygningen som den
heter i dag, brant i 1895. Noen få år
tidligere hadde det vært branntilløp i
den samme bygningen, men iherdig
innsats fra ansatte og studenter hadde

Forløperen til det som senere skulle bli
kjent som Jarlsbergosten så dagens lys
på NLH. Men det skulle ennå gå 10 år
før det som startet som en hovedfagsoppgave ble en ferdig, utviklet ost.
Dagens Jarlsbergost har ingenting med
Jarlsberg i Vestfold å gjøre. Osten var
en helt ny type, men har navnet til felles med ost ystet på utallige steder i
Vestfold på 1800-tallet.

Forskere ved NLH utviklet teknikker og
kunnskapsgrunnlaget som gjorde det
mulig med oppdrett av laks og røye i
stor målestokk og på et forretningsmessig grunnlag. Akvakultur som fag var
ikke av ny dato ved NLH. Allerede i 1887
hadde skolen eget klekkeri hvor det ble
produsert yngel av blant annet røye for
utsetting i bekker og vann. Faget fiskerilære ble undervist fra 1921.

avverget katastrofen. Og senere brant
det mer. Vognskjulet, som også var en
del av den opprinnelige bebyggelsen
fra skolens åpning, ble flammenes rov
på 1980-tallet. Den siste store brannen
var driftsbygningen, det nåværende
fjøset, i 1989. Halve bygningen ble
totalskadet, men ble gjenoppbygd i
samme stil noen år senere.

For
studentene
ble
1950-tallet en viktig milepæl. I 1955 ble
Studentsamskipnaden i Ås opprettet ved kongelig resolusjon.
Samskipnadens oppgave var å ta seg
av de faglige, økonomiske, kulturelle
og sosiale interesser som var felles for
studentene, langt på veg de samme
oppgavene som Samskipnaden skjøtter i dag. På slutten av 1950-tallet fikk
Samskipnaden ansvaret for de første
familieleilighetene og hyblene. I dag er
alle førsteårsstudenter garantert hybel
når de begynner på UMB.

UMB spiller fortsatt en viktig rolle
for opprettsnæringen bl.a. gjennom etableringen av Aquaculture
Protein Centre (APC) i samarbeid med
Nofima og Norges veterinærhøgskole.
Senterets visjon er å sikre bærekraftig vekst i akvakultur. Senter for integrert genetikk (Cigene) er en nasjonal
serviceenhet for å påvise og fortolke
genetisk variasjon i materiale fra mennesker, planter, dyr, fisk (spesielt laks)
og mikroorganismer. Senteret har
også medvirket til kartlegging av kuas
arvestoff.
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Den vitenskapelige høgskolen Norges
landbrukshøgskole ble universitet.
Navnet ble Universitetet for miljø- og
biovitenskap, UMB. Onde tunger blant
studentene ville ha det til at UMB sto for
”Ut Med Bønda”, og det ikke helt uten
grunn. På begynnelsen av 1990-tallet
gikk utviklingen i retningen av flere
universitetsfag i tillegg til de vitenskapelige profesjonsutdanningene innen

Stjernø-utvalget kom med sin vurdering av organiseringa av høyere utdanning i framtida. Utvalget foreslo 5000
studenter som en nedre grense for
selvstendige universiteter. UMB inngikk dette året en intensjonsavtale med
høgskolene i Buskerud, Vestfold og
Østfold om å utrede et undervisningssamarbeid. Samarbeidet fikk navnet
Oslofjordalliansen. I juni 2008 vedtok

Stortinget vedtok flytting av Norges
veterinærhøgskole til Ås. Sammen
skal de to institusjonene forme et nytt
universitet. Veterinærinstituttet skal
samlokaliseres med det nye universitetet og inngår sammen med Skog og
landskap, Bioforsk og Nofima som en
campusinstitusjon. Flyttingen betyr
en ytterligere styrking av landets største biovitenskapelige forskningsmiljø

landbruk. Vitenskapsteori og senere
ex.phil. ble en del av studietilbudet.
NLH var godt forberedt på å bli universitet. Forskerutdanning innen flere
fagområder hadde lange tradisjoner.
Landbrukshøgskolen etablerte i disse
årene både sivilingeniør- og siviløkonomutdannelsene som en del av studieporteføljen. Med kvalitetsreformen på
begynnelsen av 2000-tallet ble gradsstrukturen lagt om til treårig bachelor
og toårig master. Tidligere hadde studiene ved skolen vært femårig. Fortsatt er
noen av mastergradene femårige.

de respektive styrene å gå videre med
et pilotprosjekt innen teknologi. Målet
er en felles teknologiutdanning i landets tyngste næringslivsområdet. I første omgang vil institusjonene synliggjøre overgangene mellom studieløp
og -steder. Innen følgende fagområder
vurderes et utanningssamarbeid: informasjonsteknologi, realfag og biologi,
økonomisk-administrative fag, helse-,
miljø- og sosialfag, lærerutdanning
og pedagogiske fag, fremmedspråk,
næringsutvikling, entreprenørskap og
innovasjon og samfunnsvitenskap.

(utenom humanmedisin). I dag består
dette av tre store institusjoner i tilegg til
UMB. Totalt er det rundt 1000 forskere
på campus i dag. I 2018 vil Campus Ås
bestå av Bioforsk, Skog og Landskap,
Veterinærinstituttet, Nofima, og det nye
universitetet med mer enn 5000 studenter, 500 ph.d.-studenter og 2500 ansatte. Fagområdene vil være biovitenskap,
matvitenskap, miljø- og naturressursforvaltning, lærerutdanning, landskapsarkitektur og planlegging, teknologi,
økonomi- og samfunnsvitenskap og utviklingsstudier og globalisering.
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Morgendagens
mat skapes
i dag
Hvilke utfordringer ligger i å sikre
trygg mat til alle – inkludert kommende
generasjoner?
Av Eivind Norum
Forskerne ved UMB jobber intens med slike problemstillinger. Og et av satsningsområdene ved universitetet er helse.
Visjonen er at UMB skal være et nasjonalt senter for mat, natur og livskvalitet, vann og utviklingsproblematikk knyttet til
din og min helse.
Universitetet for miljø- og biovitenskap har derfor satt
fokus på mat under jubileumskonferansen.
– Mat har stått i sentrum for virksomheten her på Ås
helt siden starten i 1859, og er et naturlig tema, sier prorektor
for forskning, Ruth Haug.
Jubileumskonferansen under UMBs jubileumsår i 2009
er ett av høydepunktene. Konferansen fokuserer på fedme,
mattrygghet og forbrukermakt. I tillegg ser en også på utfordringene som ligger i å sikre tilstrekkelig og sunn mat til alle
- inkludert kommende generasjoner.
Haug er opptatt av mange fundamentale spørsmål i forbindelse med matproduksjonen i verden.
– Hvordan skal vi klare å produsere trygg mat til en voksende befolkning, uten at miljøet tar skade av det og hvor den
ene milliarden mennesker som i dag går sultne til sengs får
nok mat? Spør Haug.

Foto: Shutterstock
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Fet satsing med tarmsaft
På ”tarmsaftfabrikken” har studenter og ansatte ved Universitetet for miljø- og
biovitenskap, UMB, svelget slanger og gitt tarmsaft i forskningens navn.
Av Torunn Moe
Visste du at den gjennomsnittlige nordmann drikker 117 liter melk, spiser 16 kilo
ost og 4 kilo smør i året? På verdensbasis
ble det i 2007 produsert 655 millioner tonn
melk. Og etter mange år med forskning vet
vi fortsatt ikke nok om hvordan melkefettet fordøyes i kroppen og effekten det har
på helsa vår. Det skal forskerne på UMB
gjøre noe med.
– Vi har startet et prosjekt i samarbeid med Sykehuset Østfold og andre
samarbeidspartnere for å se på melk og
fordøyelsen av melkeprodukter hos oss
mennesker. Noe av årsaken til interessen
rundt dette temaet er at folk ønsker å vite
stadig mer om helseeffektene av det vi spiser og drikker, sier doktorgradsstipendiat
Hanne Devle ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM).
Debatten om helseeffekter av melk
har bølget frem og tilbake i mange år.
Samtidig tilsetter matindustrien stadig
nye og antatt sunne oljer og fettsyrer i ulike meieriprodukter.
– Fett og oljer har fått stort fokus i
diskusjonen rundt hva som er sunt og ikke
Doktorgradsstipendiat Hanne Devle ved
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) og professor Gerd Vegarud (t.h.)
bruker tarmsaften for å finne ut om kroppen
vår har godt av eksempelvis kosttilskudd.
Foto: Eivind Norum, UMB
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Slik ser magesaftslangen (sonden) som de
mange frivillige valgte å svelge på UMBs tarmsaftfabrikk. Foto: UMB

Svelger slanger for ny kunnskap. Student Marit K. Dahl ved Universitetet for miljø- og biovitenskap ga tarmsaft med et smil da nødvendig forskningsråstoff skulle skaffes til veie. Alt
skjedde under trygge forhold ved Sykehuset Østfold. Ingeniør Irene Comi og Dr. med. Prof Morten
Jacobsen følger med på det som skjer. Foto: UMB

sunt. Det er viktig for oss å se hvordan
disse nye fettsyrene og oljene blir fordøyd
i kroppen vår, sier professor Gerd Vegarud
ved IKBM. Hun er leder for UMBs strategiske satsing på mat og helse.
– Mat- og helsesatsingen har kommet godt i gang og vi har startet mange
tverrfaglige aktiviteter her på UMB, blant
annet gjennom samarbeid med Institutt
for husdyr- og akvakulturvitenskap og
Institutt for plante- og miljøvitenskap. Vi
samarbeider også med eksterne partnere,
fortsetter hun.

– Det vil si at man tar ut innhold fra mage
og tarm fra forsøkspersoner både før, under og etter at de har inntatt melkefett. I
første omgang vil vi bruke melk fra ku
og geit, som er mest vanlig hos oss her i
Norge, sier Devle.
I vår del av verden er det kumelk og
geitemelk som dominerer, men melk fra
sau, hest, bøffel og kamel brukes i melkeprodukter over hele verden.

Saft suse på tarmsaftfabrikken
– Vi er veldig fornøyd med at så mange
frivillige, inkludert studenter, har stilt opp
og donert mage- og tarmsaft til prosjektet
vårt. Vi kaller det ”tarmsaftfabrikken” og
foreløpig er vi de eneste i Europa som gjør
dette. Derfor har vi fått mange utenlandske
samarbeidspartnere og gjesteforskere fra
Italia, Frankrike og Finland, sier Vegarud.
Mage- og tarmsaftene brukes i forsøk
der melkefett og magesaft blandes.
Foreløpig foregår forsøkene på laboratorium med mage- og tarmsafter hentet
fra mennesker. I fremtiden kan det også
bli aktuelt å undersøke fordøyelsen ved
hjelp av in vitro-forsøk, det vil si forsøk
inne i menneskekroppen.

Hva skjer med fettet?
Mage- og tarmsaft inneholder enzymer og
sammen med gallesaltene bryter de ned
fettet i maten til fettsyrer, som tas opp gjennom tarmveggen. Melkefettet inneholder
både mettede og umettede fettstyrer.
– Umettede fettsyrer er de såkalte
sunne fettsyrene og det store spørsmålet er
om disse fettsyrene fortsatt vil være umettede etter at de er fordøyd. Og man kan
også tenke seg at nedbrytningsproduktene
fra melkefettet kan ha ukjente gunstige
virkninger, sier Devle.

Viktig kunnskap for industrien
– Dette er viktig kunnskap for selskaper
som jobber med funksjonell mat. Dersom
man tilsetter stoffer som skal være sunne
i melk eller yoghurt, og det skjer noe i fordøyelsen som gjør at den ønskede ”sunne”
effekten ikke lenger er til stede, vil det få

betydning for hvordan industrien jobber
videre med produktutvikling, fortsetter
Devle.
Forskningen kan også være interessant for medisinske miljøer og farmasøytisk industri. Medisiner gis til mennesker
med ulike typer helseproblemer og kartlegging av hva som skjer i fordøyelsesprosessen kan for eksempel brukes til å gi medisiner på en bedre og riktigere måte
UMB satser stort på fett og Gerd
Vegarud tror satsingen vil vokse fremover. Det er også opprettet et ”lipidsenter”
på UMB, som ledes av førsteamanuensis
Elling-Olav Rukke ved IKBM. Gruppen
består av fagpersoner fra både kjemisk
analyse, teknologi, kjemometri og andre
relevante fagmiljøer som har tung kompetanse i feltet.
– Foreløpig vet vi lite om hvordan
nye typer fettsyrer, som selges som kosttilskudd eller tilsettes matvarer, blir fordøyd i kroppen og spørsmålene er mange.
Hvordan kan man sette sammen ulike
fettsyrer for å få god effekt? Hvor mye av
fettet blir fordøyd og hva skjer med resten
av fettet? Skilles det ut av kroppen eller
blir det i kroppen, og hvilken effekt har
det da? Modellen vår er et viktig steg i
kartleggingen av hva som skjer i kroppen
vår og kan bidra til å gi svar på disse spørsmålene, avslutter Vegarud.
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Bioavfall
blir fiskemat
Raps av avfall fra biodrivstoffproduksjon
kan bli en ny stor næring. Planen er å
lage miljøvennlig fiskefôr.
Av Torunn Moe
Avfall fra produksjon av biodrivstoff, såkalte rapskaker, kan
om ikke lenge bli til billig fiskefôr. Og miljøvennlig er det
også. Om kort tid kan rapsen innta havet, og dermed gi en
mer bærekraftig biodrivstoffproduksjon.
– Vi ønsker å oppgradere rapskakene til et mer høyverdig produkt som er likeverdig eller bedre enn soyamel, som i
stor grad brukes som fiskefôr i oppdrett i dag. Soyamel er dyrt
fôr og vi ønsker å bytte det ut med noe som er rimeligere, sier
professor Trond Storebakken ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og Aquaculture Protein Centre (APC).
APC er et av landets sentre for fremragende forskning.

Globalt marked
Raps er i mange fattige land råvare for produksjon av matolje.
Rapsen blir også i større grad brukt i industrialiserte land
til produksjon av biodrivstoff. Økende biodrivstoffproduksjon resulterer i stadig større mengder avfall eller rapskaker.
Forskerne anser dette til å være en stor råvareressurs som kan
utnyttes bedre.

UMBs forskning vekker internasjonal oppsikt.
Mohon Golder kom fra Bangladesh for å få
lære mer om bioavfall som en viktig matkilde
for blant annet tilapia. Foto: Håkon Sparre
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Velkjent i Asia, ukjent i Norge. Matfisken tilapia er viktig både som handelsvare og på matbordet hos millioner av forbrukere. Foto: UMB arkiv

– Vi vil bidra til mer effektiv utnyttelse av marginale råvarer i det globale
markedet. Ved for eksempel å utnytte
rapskaker bedre, kan vi bidra til en mer
bærekraftig biodrivstoffproduksjon, forklarer Storebakken.

Mat for havets kylling
Sentralt i samarbeidet mellom APC, IHA
og IKBM står matfisken tilapia, som brukes
i fiskeoppdrett i en rekke land. Oppdrett
av denne fisken har økt kraftig de siste 1015 årene og på verdensbasis produseres to
millioner tonn tilapia årlig. Produksjonen
antas å øke til tre millioner tonn innen
fem år. Kina står i dag for hovedvekten av
produksjonen med en million tonn i året.
Mye av tilapiaen som produseres i Kina i
dag går til eget forbruk, men noe eksporteres også til USA og andre land.
– Tilapia er en afrikansk hvitfisk
som opprinnelig ble innført til Asia under
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kolonitiden. Tilapiaen blir også kalt en
vannlevende kylling. Den smaker godt og
er anvendelig til en lang rekke retter. På
verdensmarkedet er tilapia like stor som
laks i volum, sier Storebakken.

Trond Storebakken, professor

prosjektet er det undersøkt muligheten til
bedre utnyttelse av avfall for bruk i fiskeog dyrefôr. Prosjektet er både tverrfaglig
og internasjonalt med stipendiat og hovedfagsstudent fra henholdsvis Kina og
Uganda.
Forskningsmiljøene på UMB samarbeider også med Genomar, som driver
avl og foredling av tilapia. Selskapet eier i
dag det største settefiskanlegget for tilapia
i Kina. Og valget av Kina er ingen tilfeldighet. Landet er langt fra noen nykommer i
bransjen. Kina har drevet oppdrett av ulike fiskeslag i mange tusen år og den første
læreboken i fiskeoppdrett ble skrevet av en
kineser for 2400 år siden.

Vekker utenlandsk interesse

Leter etter nye bruksområder

Ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har APC, IHA og Institutt
for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
(IKBM) samarbeidet om et fôrprosjekt. I

Raps inneholder en rekke farlige stoffer, og kan som oftest ikke brukes som
fôr eller i mat uten at den bearbeides
på forhånd. Avfallet fra rapsolje- og

”Ved for eksempel
å utnytte rapskaker
bedre, kan vi bidra til
en mer bærekraftig biodrivstoffproduksjon”
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”Dette kan også få positive ringvirkninger her
hjemme, blant annet for oppdrettsnæringen
og miljøet langs norskekysten”
Trond Storebakken, professor

biodrivstoffproduksjon har hittil vært lite
egnet til annet enn fôr til drøvtyggere.
Drøvtyggernes bakterieflora skaper nemlig en naturlig gjæringsprosess i vomma.
Og gjæringsprosessen fjerner de farlige
forbindelsene. Men ettersom bruken av
raps har økt i takt med biodrivstoffproduksjonen, er det overproduksjon av rapskaker
og avfallet må få nye bruksområder.
– Vi startet dette prosjektet for et
drøyt år siden og er ennå tidlig i prosessen, men flere av våre resultater så langt
er svært gode og det gjør oss optimistiske
i forhold til å lykkes med dette. Når vi har
klart å stabilisere betingelsene i rapskaker, kan vi overføre denne kunnskapen
til andre marginale ressurser som det
finnes mye av i fattige land, for eksempel
bomullsfrømel, sier Storebakken.

Gjærer bort problemene
For å kunne bruke rapskakene til fiskefôr
må de først gjennom en gjæringsprosess i
likhet med det som skjer i vomma til drøvtyggerne. Landene i Sørøst-Asia har gjennom tusener av år utviklet fermenteringsteknikker eller gjæringsteknikker som
uskadeliggjør farlige forbindelser i råvarer
for å kunne bruke dem til mat.
– Vi har derfor valgt å samarbeide
med de fremste forskningsmiljøene på
fermenteringsteknikker i Kina, for å få tilgang til deres kompetanse på dette området. Vi bruker ulike sopper for å bryte ned
farlige forbindelser i rapskaker fra biodieselproduksjon. Når vi lykkes med disse
prosessene kan vi oppgradere rapskakene
til mer høyverdig fôr som kan utnyttes bedre av fisken, sier Storebakken.

Mindre forurensning
Samarbeidet mellom fagmiljøene på
UMB gjør det mulig å tenke mer helhetlig
rundt utnyttelse av marginale råvarer som
rapskaker til fôr, kombinert med oppdrett
av for eksempel tilapia. Dersom man ved
bruk av avfall fra biodrivstoffproduksjon
og gjæringsprosesser klarer å lage fôr som
utnyttes mer effektivt av fisken, reduserer man samtidig forurensning i hav- og
kystområder.
– Ved å lage et gunstig sammensatt
fôr, reduserer vi mengden avfallsstoffer
som fisken skiller ut og forurensningen
kan reduseres med flere hundre tusen
tonn på verdensbasis.
Vi er veldig heldige som har et varmtvannsfisklaboratorium her på UMB. Det
gjør at vi her i Norge kan være i front og
gjøre oppdagelser som kan bedre både
miljøfaktorer og lønnsomhet for akvakulturvirksomhet i varme land, sier
Storebakken.

Ut i markedet
Forskningsmiljøene ved UMB er nå i
innledende samtaler med potensielle industripartnere om mulig samarbeid og
finansiering av videre arbeid i prosjektet. I
samarbeidet med Kina inngår også planer
om kommersialisering.
– Kina har satt i gang en stor satsing
på utvikling av bærekraftig akvakultur og
har en tiltaksplan for rensing av kystområdene. Kina må derfor skape en mer miljøvennlig tilapiaproduksjon og her kommer
vår fôrkompetanse inn. Vi har innledende
samtaler med kinesiske aktører om samarbeid og vi er i gang med opprettelse av

et senter for teknologi og biologisk utvikling i samarbeid med de fremste universitets- og forskningsmiljøene i Kina, sier
Storebakken.
Det er ikke bare i Kina at denne kompetansen er aktuell. Forskningsmiljøene
på UMB er opptatt av bedre utnyttelse av
ressursene i verdensmarkedet generelt.
Ved å gjøre ulike typer råvarer mer anvendelige, ser Storebakken for seg at samme
typer teknikker kan brukes i fôr til for eksempel kylling og laks. Slik kan dette også
få positive ringvirkninger her hjemme,
blant annet for oppdrettsnæringen og miljøet langs norskekysten.
– Vi tenker hele verdikjeden i all vår
forskning og har ledende kompetanse
innen både akvakultur og ernæring.
Derfor er vi også en foretrukket partner
når det gjelder samarbeid innen fôr og ernæring både internasjonalt og her hjemme, avslutter han.

Om tilapia
Tilapiaen er robust, spiser det
meste og kan nyttiggjøre seg planter i fôret. Fisken vokser dessuten
eventyrlig raskt. Det går ca. ni måneder fra den selv er egg til den legger egne egg og den vokser fra ca.
0,2 gram til 1,5 kilo på knapt et år.
Det gir fantastiske avlsmuligheter
og derfor er tilapiaen svært attraktiv for oppdrettsindustrien.
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Sunne fettsyrer –
våre beste hjelpere
At Omega 3-fettsyrer fra fisk er sunt, er noe de fleste av oss vet. Men hva med alle
andre organismer som finnes i havet? Hva inneholder de og kan havet i fremtiden bli
vårt nye medisinskap? Bli med på et dypdykk i havets skjulte hemmeligheter.
Av Torunn Moe
Mesteparten av Omega 3-fettsyrene som i
dag tilsettes i mat eller brukes som kosttilskudd kommer fra fisk.
– De fleste kjenner til at fisk som
laks og makrell og tran fra torskelever, gir
sunne Omega 3-fettsyrer. Men det finnes
mange andre organismer i havet som vi
ikke vet så mye om ennå. Derfor ønsker vi
å sjekke om andre organismer kan inneholde samme sunne forbindelser som
kan være til nytte for oss mennesker, sier
professor Yngve Stenstrøm ved Institutt
for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
(IKBM) ved UMB.

Styrer reproduksjonen
Omega 3-fettsyrene omdannes blant annet
til molekyler som kalles prostaglandiner i
kroppen vår. Og prostaglandiner spiller en
viktig rolle for blant annet reproduksjonen
både hos kvinner og menn.
– Prostaglandiner er i stor grad med
på å styre reproduksjonen hos oss mennesker. De går inn og styrer hvordan celleklumpen fester seg i livmora under befruktning.
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I den såkalte angrepillen er det for eksempel prostaglandiner som hindrer at cellen
fester seg i livmora. Prostaglandiner er
også viktig i andre sammenhenger, blant
annet i behandling av magesår og hjerteog karsykdom, sier Stenstrøm.
Prostaglandinene er trolig like viktige for begge kjønn, men de styrer ulike
funksjoner hos kvinner og menn. De er på
hver sin måte avhengig av det samme molekylet, men utnytter det på ulike måter i
reproduksjonsprosessen.

På leting på de syv hav
Er det slik at prostaglandiner eller molekyler som ligner på disse også kan finnes i
andre havorganismer? Og kanskje kan vi
hente ut flere stoffer med helsebringende
effekter fra havdypet?
– På samme måte som det er viktig
å ta vare på regnskogen, mener vi at det er
viktig å bevare livet i havet. Det kan vise
seg å være vårt fremtidige medisinskap.
70 prosent av jorda er dekket av vann og
det er bokstavelig talt et hav av organismer

som kan inneholde kjemiske forbindelser
vi fortsatt vet lite om den biologiske virkningen av, sier Stenstrøm.
Han legger til at dette er et svært aktuelt forskningsområde og det er mange
forskningsgrupper rundt om i verden som
jobber med dette. Noen leter kun etter forbindelser uten mål om at det i første omgang skal være medisinsk nyttig, mens andre jobber mer målrettet og prøver å finne
ut om en organisme eller plante kan virke
mot en bestemt sykdom.
– Vi har i forbindelse med vårt prosjekt funnet ut at to havorganismer produserer kjemiske forbindelser som ligner
veldig på prostaglandiner. Det dreier seg
om en type svamp i Middelhavet og en algetype i Sørstillehavet. Vi ønsker å finne ut
av hvorfor disse organismene, som ligger
så langt fra hverandre geografisk, lager forbindelser som er så like prostaglandiner.
Spørsmålet vi stiller oss videre er om disse
kan ha en spesiell effekt på oss mennesker, sier Stenstrøm.
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Lager blåkopier
For å undersøke dette må man klare å isolere molekylene fra organismene. Og her
kommer et lite skjær i sjøen. Molekylene
finnes i ekstremt små mengder i disse organismene og det gjør det vanskelig å utvinne nok til å kunne kartlegge den biologiske virkningen hos oss mennesker og se
på mulige helseeffekter.
– Derfor må vi rett og slett lage disse
forbindelsene for at vi skal få nok av dem.
Naturen har gitt oss originalutgaven, mens
det er opp til oss å lage andre- og tredjeutgaven. Vi er så vidt vi vet de eneste i verden
som har sett på akkurat disse molekylene
så langt, sier Stenstrøm.
Han legger til at det positive med slik
kjemisk blåkopiering av molekyler er at
man kan lage små varianter av molekylet
som kanskje virker enda bedre enn originalen. Penicillin er et godt eksempel på
dette. Fra Alexander Fleming i 1928 oppdaget at penicillin kunne utvinnes fra soppen ved samme navn til i dag, er det utviklet mange varianter av slike antibiotika.

Høyre og venstre – ikke hånd i hanske
For å kunne si noe om den biologiske
virkningen av de prostaglandinlignende
molekylene fra svampen og algene, ønsker
forskerne på UMB å lage molekylet i en såkalt optisk aktiv form. Det finnes to ulike
varianter av samme molekyl, omtrent som
en høyrehånd og en venstrehånd. De er
speilbilder av hverandre og tilsynelatende
like, men likevel ikke identiske. Dersom
man prøver å ta på den venstre hansken på
høyre hånd får man et problem, og slik er
det også med molekylene.
Høyremolekyler og venstremolekyler
kan virke ulikt i kroppen og noen ganger
kan det gå galt. Et eksempel på dette er
Thalidomid-skandalen på 1950- og 60tallet. Gravide kvinner som hadde fått foreskrevet Thalidomid som kvalmestillende
middel under svangerskapet, fødte barn
med store medfødte misdannelser.
– Dette er et eksempel på farene ved
å gi legemidler hvor molekylet er gitt i en
blanding av høyre- og venstremolekyler.
Den ene varianten av molekylet førte i dette tilfellet til den ønskede effekten hos gravide kvinner, mens den andre varianten ga

Professor Yngve Stenstrøm på jakt etter molekylene. Her i en demonstrasjon for potensielle studenter i bioteknologibygningen. Foto: Håkon Sparre

en uønsket effekt, nemlig fosterskader. Det
forteller hvor viktig det er å ha kunnskap
om begge variantene og hvilke effekter de
har sammen og hver for seg. Vi har derfor
inngått samarbeid med en forskergruppe
ved University of Strathclyde i Glasgow,
som har ekspertise på optisk aktive former
av molekyler, sier Stenstrøm.

Lang vei gjennom kjemisk labyrint
Forskermiljøet ved IKBM håper å komme
i mål med syntesen og kopiering av molekylene før sommeren. Men syntetisk kjemi
kan by på mange utfordringer. Prosessen

fungerer omtrent som når man går gjennom en spennende labyrint. Ofte er det
noen steg i prosessen som er vellykket, før
et steg er mislykket og man må ta et skritt
til siden eller tilbake for å velge en ny vei
fremover mot målet.
– Dette er en tidkrevende prosess og
vi er på et tidlig stadium i prosjektet der vi
jobber med de kjemiske syntesene. Når
syntesene er i havn, kan vi jobbe videre
med å kartlegge den biologiske virkningen
dette kan ha på mennesker. Vi er på vei
mot noe som kan bli veldig spennende, avslutter Stenstrøm.
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Verdensbanken roser
norsk initiativ
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, bidrar til å styrke kunnskapen om
eiendomsmarkedene i Afrika.
Av Kai Tilley
Det gir nasjonale myndigheter et verktøy for bekjempelse av fattigdom og for å
fremme en positiv økonomisk utvikling.
Det har Verdensbanken bitt seg merke
i. Med god kunnskap om eiendomsmarkeder i Afrika og et stort internasjonalt
nettverk av internasjonale kapasiteter har
professor Stein Holden ved UMB gjennomført den første, store, systematiske
innsamlingen av forskningsresultater om
utviklingen av eiendomsmarkedene og
deres betydning for fattigdom, fordeling
og effektivisering. Resultatet foreligger i
boka The Emergence and Land Markets
in Africa. Impacts on Poverty, Equity and
Efficiency (Utvikling av jordeiendomsmarkeder i Afrika. Virkninger på fattigdom, fordeling og effektivitet).

Grunnleggende
utviklingen

for

velstands-

Så god er boka at Gershon Feder, som leder
forskningsavdelingen i Verdensbanken,
roser initiativet. Han legger spesielt vekt
på omfanget og kvaliteten på materialet
som presenteres.
I sin anmeldelse av boka påpeker
Feder blant annet at den grundige empiriske analysen gir viktig kunnskap til
beslutningstakere og utviklingspartnere.
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Stein Holden går igjennom det lokale eiendomsregisteret i en kommune i Tigray.
Foto: Stein Holden

Det gir grunnlag for utforming av politikk
og investeringer som stimulerer til økonomisk utvikling og reduksjon av fattigdom
i Afrika.
Professor Alain de Janvry fra
University of California, Berkeley, som er
en av verdens fremste eksperter på området, har også gitt en svært positive omtale
av boka.

Mer kunnskap nødvendig
– Det er framsatt mange påstander om
hvordan eiendomsmarkedene virker. Ofte
er påstandene forenklet og generalisert
på måter som har bidratt til utforming av
mislykket politikk. Gjennom boka har vi
samlet det som er av kunnskap på området
samt analysert nye data, påpeker Holden,
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leiemarkeder for jord påvirker de fattige
og for hvordan de pårvirkes når nasjonale
myndigheter ønsker å regulere eiendomsmarkedene for jord, sier Holden.

Kan ramme de fattigste

og det gir en betydelig bedre basis for å utforme god politikk.
Boka dokumenterer at eiendomsmarkeder har utviklet seg og bidrar til bedre
tilgang på jord for de fattige i tett befolkede områder i Afrika. Likevel vil mangelen
på kunnskap om jordmarkedet og andre
produksjonsfaktorer som arbeidskraft,
kreditt og gjødsel begrense mulighetene
for å utforme en fornuftig politikk.

– Et forbud mot utleie vil derfor ramme
de svakeste i samfunnet, selv om myndighetenes motivasjon er å hindre at disposisjonsretten over jorda overføres til få,
understreker Holden.
– AIDS-epidemien, krig og andre årsaker har bidratt til et økende antall kvinnestyrte hushold på grunn av stor dødelighet blant menn. For eksempel i Etiopia er
det mennene som pløyer og dyrker jorda
for å brødfø sin kone og barn. I dag sitter
enken tilbake med ansvar for jorda og ungene, uten mulighet til å holde all jorda i
hevd. Løsningen blir å leie ut mye av jorda
til andre og dermed sikre inntekter til
familien. Dette er ofte den beste muligheten disse familiene har, forklarer han.
Jordleiekontraktene sikrer dem halvparten
av avlinga og det er et svært viktig bidrag
til deres matsikkerhet.
Boka henvender seg til alle ledd i den
politiske beslutningsprosessen. Den danner også et godt grunnlag for en dialog
mellom forsker og myndighetene.

Knapphet endrer markedet

Unike resultater

– I deler av Afrika fins det knapt en kvadratmeter ledig jord – alt er i bruk, påpeker Holden. Det skaper et marked for utleie av jord. Holden trekker en parallell til
hjemlige forhold.
– Vi har god kunnskap om markedet og rettsforholdene knyttet til fast
eiendom, men vi vet langt mindre om
utleiemarkedet.
Holden påpeker at utviklingen i
Norge har gått i samme retning som i
Afrika, andelen jord som leies ut, eller forpaktes bort, øker og ligger rundt 40 % av
tilgjengelig jordbruksland. Vi vet lite om
hvordan leiemarkedet påvirker investeringer, produktiviteten og derved velferdsutviklingen på lang sikt.
– I motsetning til i Norge, er det
ikke like lett å mekanisere jordbruket og
å oppnå stordriftsfordeler i afrikanske
land. Dette har betydning for hvordan

Et av UMBs fortrinn er det langvarige
samarbeidet med universiteter i afrikanske land innen forskning og utdanning.
I enkelte områder har man kunnet følge
den økonomiske utviklingen for enkelthusholdninger over tid. Dette er unikt og
gir svært verdifull informasjon om virkningen av politiske beslutninger.
– I dag har vårt institutt (Instiutt for
økonomi og ressursforvaltning) 15 PhDstudenter fra utviklingsland, hovedsakelig
afrikanske, men også asiatiske. Disse styrker samarbeidet mellom UMB og hjemlandene, spesielt innen forskning, og bidrar til
å gjøre UMB til et tungt kompetansemiljø
innen utviklingsøkonomi, sier Holden.

En stolt innehaver av landsertifikat i Oromya
Etiopia. Foto: Stein Holden

”Environment for Development”, som ledes av Göteborgs Universitet og støttes av
svenske SIDA. Dette nettverket har kontorer i en rekke afrikanske og asiatiske land.
– Forskere knyttet til disse lokale
kontorene har en dobbeltfunksjon. De skal
forske og drive påvirkningsarbeid opp mot
myndighetene. Det for å skape resultater
av forskningen, avslutter Holden.
I mars reiste Holden til Washington
DC for å holde en forelesning under konferansen Land Governance in Support of
the MDGs: Responding to New Challenges,
Sustainable Rural and Urban Development.
Konferansetema var landpolitikk for å nå
tusenårsmålene.

om boka
Tittel:
The Emergence and Land Markets
in Africa. Impacts on Poverty,
Equity and Efficiency
Redigert av Stein T. Holden, Keijiro
Otsuka og Frank M. Place.
Boka dokumenterer hvordan eiendomsmarkeder har utviklet seg og
bidrar til bedre tilgang på jord for
de fattige i tett befolkede områder. Den gir også en gjennomgang
av aktuell litteratur og detaljerte
undersøkelser fra flere afrikanske
land.

Kraftfullt nettverk
Utgivelsen en den første i en ny bokserie
fra Resources For the Future Press (RFF
Press) knyttet til utvikling i nettverket
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kronikk

Finanskrisen har materialisert seg ved et
stort overskudd av næringsbygg i Oslo
Foto: Håkon Sparre

Finanskrisen
Jordskjelvet som alle, unntatt økonomene, forutså?
Ole Gjølberg, professor
Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB
Finanskrisen kan sammenlignes med
et jordskjelv som utløste en tsunami.
En enorm flodbølge vasket ut noen av
verdens
største
finansinstitusjoner.
Markedsverdien av virksomheter verden
over ble redusert med mange tusen milliarder kroner, og dagens og alle framtidige
generasjoner av nordmenn har tapt 600
milliarder kroner av sine investeringer i
Oljefondet.
I ettertid har en rekke synsere stått
fram og hevdet at de forutså finanskrisen,
akkurat som en lang rekke personer alltid
dukker opp etter et jordskjelv og påstår at
de lenge hadde forutsett skjelvet.
Faktum er at ikke et eneste menneske kan dokumentere at han/hun forutså
det finansielle jordskjelvet som startet som
en lokal (amerikansk) boliggjeldskrise.
Selvsagt er det mange av oss som kan vise
til utsagn de siste 10-20 årene om at vi vil
få ”et krakk” (i hvert fall et tilbakeslag), at
aksjekursene og eiendomsprisene vil gå
ned. Men ingen var i stand til å forutse
at ”justeringen” av aksje-, råvare- og eiendomspriser skulle bli så voldsom som det
vi har sett siden 2007.
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Etterpåklokskapens klare lys
I ettertid ser vi en rekke enkle og greie forklaringer på det som har skjedd. La meg
nevne noen.

1

Vi undervurderte hvor langt globaliseringen faktisk er kommet.
Grådighet er trolig en del av menneskets
natur, og inkompetanse er det neppe mulig å utrydde. Men for noen få år siden
var det ingen som kunne forestille seg at
norske kommunepolitikere og rådmenn
skulle kunne spille med hundrevis av
millioner kroner i de internasjonale kapitalmarkedene. For noen år siden ville det
at en fattig bonde i Alabama ikke klarte å
betjene lånet sitt, vært et lokalt problem.
Det at en del tusen fattige arbeidsløse
amerikanere ga opp å betale renter og avdrag, ville i verste fall vært et amerikansk
problem. Nå er slikt blitt et internasjonalt
problem. Helt inn i Hattfjelldal.

2

Vi (økonomene, finansmarkedsaktørene) var ikke i stand til å se totaliteten i alle de kompliserte forsikringsinstrumentene som vi utviklet. Vi skjønte

selvsagt at det var mye risiko i bl.a. de store
amerikanske boliglånene, og vi forsøkte å
redusere denne risikoen ved å pakke den
inn sammen med ting vi trodde var mindre risikabelt. Det viste seg at mye av det
vi trodde var mindre risikabelt, egentlig
var beheftet med risiko som det var vanskelig å få øye på. Og ”porteføljerisikoen”
var ikke slik vi hadde trodd. På 1800-tallet
etablerte norske bønder gjensidige brannkasser. Dette var basert på den erfaring at
ikke alle låver brenner samtidig, og når
man sprer pengene i forsikringskassen i
forskjellige plasseringer, så vil man ikke
ha perfekt korrelasjon mellom plasseringene. Man følte seg forholdsvis trygg når
man ikke la alle egg i samme kurv. Dette
fungerte bra inntil en pyroman kom til
bygda, eller til bunnen raste ut av alle kurvene samtidig.

3

Vi (økonomene og de fleste andre)
undervurderte smitteeffekten av
kollektiv optimisme. Forrige gang vi hadde noe som lignet på en (mye mindre) finanskrise, den gang dot.com-bobla sprakk
rundt årtusenskiftet, var overoptimismen
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i hovedsak konsentrert til IT-sektoren. I
2007 var overoptimismen generell – i en
lang rekke bransjer: industri, skipsfart,
handel, - og ikke minst innenfor energisektoren der bl.a. fornybar energi skulle
bygges ut over alle grenser, basert på
forestillinger om at energipriser ville gå
til himmels. Optimisme er en viktig drivkraft for framgang, og noen optimister
skal gå overende. Slik må det være. Men
når det blir for mange optimister på en

gang, spredt over nesten alle bransjer og
geografiske regioner, kan vi oppleve det
samme som skjer i dyreriket når gode forhold har ført til altfor store populasjoner
av mus og lemen.
Til tross for meget avanserte matematiske modeller og enorme datamengder
har det så langt ikke lykkes geologene å
etablere gode modeller som predikerer når
et jordskjelv vil inntreffe utover meget
kortsiktige prognoser. Det samme gjelder

økonomene. Men både geologene og økonomene kan i ettertid stort sett ganske
greit forklare hvorfor det geologiske eller
det finansielle jordskjelvet inntraff. Ut over
dette bør geologene og økonomene vurdere
hvilke forholdsregler som bør tas for å forhindre jordras og for å redusere konsekvensene av jordskjelv. Men fortsatt vil nok
det å predikere (og ikke minst forhindre)
jordskjelv være vanskelig. Selv for de mest
avanserte geologer og økonomer.
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portrettet
Våren 2009 skrev UMB-student Meryl
Sønderby Lillenes en masteroppgave
om det planlagte nasjonale vaksineprogrammet mot livmorhalskreft. Et
program som omfatter alle 12-årige
jenter i Norge. Oppgaven sår tvil om
vaksinens effekt og sikkerhet. UMBstudenten var plutselig i alles søkelys.

En blomstrende nerd
Tekst: Eivind Norum Foto: Håkon Sparre
Kunnskapstørsten er stor hos Meryl
Sønderby Lillenes. Det var denne nysgjerrigheten som endte opp i en etter hvert
meget omtalt masteroppgave om det planlagte kreftvaksineprogrammet for 12-åringer i Norge. Den såkalte HPV-vaksinen.
Meryl Lillenes er pent kledd. I ørene
svaier et par store moderne øreringer. Et
enda større halssmykke rammer inn et
blidt ansikt. Lillenes ler og smiler.
– Jeg liker å pynte meg, forteller hun.
Jeg er ei skikkelig jente/jente. Kanskje har
jeg et ekstra X-kromosom, gapskratter
hun.
Lillenes legger fra seg den rosa
mobiltelefonen.
– Greit at den er avslått.
Det har vært travle tider for Lillenes
etter at hun skrev masteroppgaven. Det
har blitt mange henvendelser fra media
og annet hold.
– Ja, det har vært spennende, utfordrende og rart.
Lillenes tenker tilbake på tiden etter
at masteroppgaven hennes ble norgeskjent.
Og det var kanskje ikke så rart at mange
fulgte med. Oppgaven sår tvil om det
planlagte vaksineprogrammets sikkerhet
og effekt. Ballen begynte å rulle. Mange
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ville ha sin bit av kaken. Journalister, kritikere og helsemyndighetene, for å nevne
noen.
– Det var veldig uvant. Det ble mange
journalister og enda flere bilder. Egentlig
liker jeg ikke å bli tatt bilde av, men det
gikk greit.
Hendene gestikulerer, mens hun forteller. Lillenes er engasjert nå. Hun liker
å snakke om masteroppgaven som ga så
mye oppmerksomhet. Nå har hverdagen
roet seg.
– Oppgavevalget var tilfeldig.
Vaksineprogrammet er helt nytt. Jeg ville
se nærmere på studiene av vaksinen. Jeg
fikk ikke alt til å stemme. Alle anbefalte
vaksinen, samtidig var det mange viktige
aspekter som ikke var drøftet på vaksinens
sikkerhet og effekt.
Lillenes fikk både positive og mindre
hyggelige tilbakemeldinger. Akkurat det
var utfordrende, men det gjorde ingenting
for jenta som liker at det bobler rundt henne. Et par liter med Farris med kullsyre er
nemlig et must i hverdagen.
– Og jeg skjønner ikke hva som er
galt med å stille spørsmål i denne saken?
Fagfolk som rettet kritiske blikk mot meg
burde heller satt pris på at jeg hadde tatt

opp saken. De spørsmålene jeg stilte og
resultater jeg fant, er basert på konklusjonene i en stor oppgave. Mine veiledere
støttet meg godt da kritikken kom, forteller hun engasjert.
At oppgaven var hett tema, skjønte
Lillenes da en egen budbil fra helsemyndighetene dukket opp utenfor universitetsbiblioteket på Ås. Oppdraget var å få
tak i et eksemplar av masteroppgaven.
– De ville utvilsomt ha tak i oppgaven, smiler Lillenes.
Lillenes har akkurat fått beskjed om
at hun fått en doktorgradstipendiatstilling på Centre for Molecular Biology and
Neuroscience ved Rikshospitalet. Her skal
hun forske på neurogenetikk i forbindelse
med Alzheimer og aldringsprosessen i
hjernen.
– Det er et tverrfaglig prosjekt med
molekylær biologi, neurologer, psykologer
osv. Det blir kjempespennende, sier hun.
Lillenes er krystallklar på at utdanning er viktig. En doktorgradsstipendiatstilling er midt i blinken.
– Jeg vil gjerne ta en doktorgrad.
Utdanning er viktig. Kanskje kan jeg gjøre
karriere, men uansett må jeg ha en jobb
der jeg kan lære mye. Jeg er en nerd,
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Oslofjordalliansen
men tilsvarende sosial – en sosial
nerd, sier hun ettertenksomt.
På den private siden er det mer stille.
Vel, hvis vi ser bort i fra Posh. Kaninen.
– Den er søt liten klump. Familieliv
kan være krevende, men jeg håper ikke at
jeg er singel for alltid, sier hun, og bryter
ut i latter.
Lillenes bor i et rekkehus på Ås.
Hun ble født i Oslo. Vokste opp i Tønsberg
og har bodd i Japan. Det førte til at hun
spiste stekt tang og sushi før hun egentlig lærte å like kjøttkaker. Men hjemme,
er Tønsberg.
– Det er der mamma bor, sier hun litt
beskjedent.
Livet utenom studiene er innholdsrikt. Lillenes påstår at hun er en skaphippie med sans for blomster. Hun har blikk
for estetikk og liker vakre ting. Gjerne
sommerfugler og blomster. Fargene bør
helst gå i rosa og lilla eller grønt.
– Konserter og musikk er også viktig.
Liker det meste, men ikke tekno og trance.
Jeg sitter mye på cafe med venner, går turer og filosoferer mye. Er det sommer, tar
jeg gjerne med en flaske vin. Løper litt
rundt i skogen og plukker blomster. Jeg
liker å kose meg. Det er en fin form for
avreagering. Det er viktig å se det magiske
i ting. Jeg lever kanskje litt i en eventyrboble til tider.
Lillenes studerte ved Institutt for
kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved
UMB. Her ble det en master i Bioteknologi.
Hun er opptatt av liv, og liker selv å leve et
levende liv.
– Genetikken interesserte meg mest,
og studiet var et helt riktig valg for meg.
Jeg har vokst på masteroppgaven og alt
rundt den. Jeg er blitt mer selvsikker. Nå
vet jeg at en faktisk ikke dør av å få sterkt
mediefokus.
Intervjuet er over. Meryl Lillenes
smiler fortsatt. Det er hennes varemerke. Hun avslutter med en overraskende
etterlysning.
– Jeg mangler dansepartner(e) i pardans!
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Med felles materiell på studiemessene og gjennom eget
avisbilag på Østlandet ble teknologistudiene i Oslofjordalliansen markedsført tungt fram til søknadsfristen for høyere utdanning. Det ga uttelling.
Av Kai Tilley
fag, Helse-, miljø- og sosialfag,
Lærerutdanning og pedagogiske fag,
Fremmedspråk,
Næringsutvikling,
Entreprenørskap
og
Innovasjon,
Samfunnsvitenskap og til slutt Teknologi.
Teknologi ble i juni 2008 valgt ut som
pilotprosjekt.

Mot en lettere studenthverdag

Oslofjordalliansen er per i dag et utdanningssamarbeid mellom Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen
i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold
(HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ).
UMBs teknologiprogrammer fikk en fin
vekst i forhold til i 2008 med en samlet
økning på 27,9 prosent blant førstevalgssøkerne. Alle høgskolene i alliansen opplevde mer enn en dobling av søkningen
til teknologistudiene i forhold til landsgjennomsnittet. Det styrker troen på
samarbeidet.

Felles markedsføring
Et av de store fortrinnene i samarbeidet
innenfor Oslofjordalliansen er kvalitetssikrede overganger mellom de ulike studiene og studiestedene. Det reduserer
usikkerheten og gjør det enkelt å bytte
studiested etter fullført bachelor. En god
oversikt finnes på teknologi.no (se under
overgangsmuligheter). Teknologi.no er
teknologipilotprosjektets nettsider.

Flere tilbud under utvikling
I dag har alliansen følgende faggrupper i arbeid for å utrede mulige
studiesamarbeid.:
Informasjonsteknologi,
Realfag
og biologi, Økonomisk-administrative

Alliansen ser også på mulighetene for
å lette studenthverdagen ved en bedre
samordning av administrative verktøy
og rutiner. Det omfatter alt fra felles
emnebeskrivelse til felles opptak for alle
de fire studiestedene. I det ligger en del
administrative utfordringer. Alliansen
her derfor satt ned administrative arbeidsgrupper innen økonomi (og finansiering), bibliotektjenester, intern og
ekstern informasjon, IT-støttesystemer,
markedsføring og rekruttering og
studieadministrasjon.

Oslofjordalliansen - et utdanningssamarbeid
Intensjonsavtalen om et samarbeid
innen Oslofjordalliansen ble inngått i
desember 2007.
Begrepet Oslofjordalliansen brukes om det administrative arbeidet som
utføres for å utvikle og etablere samarbeid innen de forskjellige fagområdene.
Ved de fire institusjonene er det rundt
14000 studenter, hvorav 1500 innen ingeniørfag (1040 på bachelornivå, 410 på
masternivå, 60 på PhD, alt 2007-tall).
Alliansen og medlemmene i alliansen er åpne for samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. UMB har i dag
en rekke samarbeidsavtaler og er medlem av flere allianser som omfatter andre
høyere utdanningsinstitusjoner.
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UMB-NVH-fusjonen på skinner
Etter at Kunnskapsdepartementet i oktober 2008 oppnevnte et interimstyre for fusjonen mellom
Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap har prosessen kommet et steg
videre. Ansvaret for driften av institusjonene ligger fortsatt i de respektive styrene.
Av Kai Tilley

Foto: Kim Egenes, NVH

For å få kartlagt bygningsbehovet for det
nye universitetet og Veterinærinstituttet
er det etablert en felles brukergruppe.
Tildelingen av midler til forskningsprosjekter med synergieffekter i begynnelsen
av 2009 har skapt ny driv i prosessen.
Det var avsatt to millioner kroner til utvikling av forskningssamarbeidet mellom
Veterinærinstituttet (VI), Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges
veterinærhøgskole (NVH).

Interimstyret
Utgangspunktet for interimstyrets arbeid
skal være at UMB og NVH som likeverdige parter på mest mulig hensiktsmessig
måte samorganiseres på Ås. Sammen skal
de utvikle et nytt universitet. Samtidig
skal VI samlokaliseres med dette nye universitetet. Interimstyrets arbeid skal avsluttes senest 1. mars 2010. Styret består
av 13 medlemmer, seks fra hvert av styrene

ved UMB og NVH. Styrets leder, Arild
Underdal, har ingen tilknytning til styrene. Interimstyret må samarbeidet med de
respektive styrene for å sikre forankring
og at nødvendige beslutninger fattes.

Forbereder byggeprosessen
Interimstyret skal avklare hvordan det kan
oppnås best mulig faglig utbytte for det
nye miljøet på Ås. Det betyr at styret skal
komme med et forslag til universitetets
organisering og faglige oppbygning og
struktur. I samarbeid med Statsbygg skal
styret også kartlegge bygningmessig utnyttelse og behov. Interimstyret skal også
forberede den konkrete samorganisering
og -lokalisering, både faglig, organisatorisk og fysisk.

Byggeprosjektet
Byggeprosjektet ledes av Statsbygg og er utfordrende både teknisk og administrativt.

Bygningene skal dekke behovet til det nye
universitetet og samtidig ta hensyn til
Veterinærinstituttets behov. Statsbygg og
interimstyret har opprettet en felles brukergruppe for å få den nødvendige koordineringen av planleggingen.

Arkitektkonkurranse
Samtidig med brukergruppens arbeid har
arkitektene gått gjennom eksisterende
bygningsmasse og kartlagt rombehovet
for det nye universitetet. I mai orienterer
arkitektene, Narud Stokke Wik, om hva
som må bygges, ombruk av eksisterende
bygninger, synergier i bygningsmassen og
hvor på campus man mener det er fornuftig å bygge. Først i juni vil institusjonenes
styrer uttale seg om saken, etter at interimstyret har hatt den til behandling. Går
alt etter planen går det mot arkitektkonkurranse høsten 2009.
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Stikker fra mann og barn
Perleugla er ikke så trofast overfor mann og barn som man skulle tro. Med
god mattilgang er det svært sannsynlig at dama stikker av. Tilbake sitter hannen
med ansvaret for ungene.
Av Cathrine Glosli og Katrine Eldegard
Katrine Eldegard og Geir A. Sonerud ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap,
UMB, har studert atferden til perleugleforeldre. De har funnet at når forholdene
ligger til rette for det, flyr mor sin vei og
etterlater arbeidet til far. 70 % av hunnene forlot partneren og ungene sine. Så
å si alle hannene som ble forlatt fortsatte
å forsørge ungene alene.

Mattilgangen dikterer atferden
Forskerne brukte både jaktsuksess og
foreldrenes kroppsstørrelse til å måle
mattilgangen. Resultatene var slående;
uansett hvilket mål de brukte, fant de at
jo bedre mattilgangen var, jo større var
sannsynligheten for at hunnen stakk av.

Registrerte bevegelsene
Forskerne utstyrte mor, far og unger i 43
uglefamilier med en liten radiosender.

Bruken av radiosendere gjorde det mulig
å avdekke foreldrenes atferd, dvs om de
forsørget ungene eller stakk av. Forskerne
fulgte uglene gjennom hele reirperioden,
og gjennom en periode på ca. to måneder
etter utflyging, mens ungene fremdeles
var avhengige av foreldrene.

Notorisk utro
Dødeligheten blant ungene var større i
de ungekullene som ble forlatt av moren
enn i de som ikke ble forlatt. Dette betyr
at det å stikke av medfører en kostnad
for hunnen i form av tap av avkom. Så
kan man jo spørre seg, hvilken gevinst
oppnår mor ved å forlate ungene sine?
Mye tyder på at hunnenes viktigste motivasjon for å forlate ungene var mulig
heten for å stifte en ny familie med en
annen hann i løpet av samme hekke
sesong.

perleugle
Perleugla (Aegolius funereus) er
den nest minste uglen i Norge, med
en vekt på ca. 100–150 gram og
lengde på ca. 25 cm. Vingespennet
kan likevel bli 60 cm.
Har antagelig den mest avanserte
hørsel av alle ugler. Synssansen
kan nesten sies å være overflødig.
Forekommer i barskogsbeltet gjennom hele Eurasia og Nord-Amerika
samt i fjellstrøk i Mellom- og SørEuropa. i Norge over det meste av
landet bortsett fra Vestlandet.
Perleugla hekker i hule trær og
rugeholker. Den er en typisk nattugle. Det jodlende, melodiske vårropet høres langt og ble antatt å
komme fra haren.

Perleugla lever hovedsakelig av mus den fanger om natta. Et eventuelt overskudd av
bytte lagres i reiret og blir spist på et senere tidspunkt. Det jodlende, melodiske vårropet
høres langt og ble antatt å komme fra haren. Foto: Geir A. Sonerud
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Isen skjelver
Bakken rister i New Guinea. Jordskjelvet 30. august 2008 målte 6,4 på
Richters skala. Mange tusen kilometer
unna smuldrer isbreene på Svalbard på
grunn av de enorme kreftene.
Av Eivind Norum
Når jordens indre krefter viser muskler i Australia eller Asia
merkes dette godt på isbreene på Svalbard. En forskergruppe
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap har sett nærmere
på følgene av at enorme sjokkbølger fra jordskjelv forplantes
gjennom jordskorpen. Resultatet kan overraske, for ved en tilfeldighet ble det konstatert at jordskjelv helt på andre siden
av jordkloden får isbreene på Svalbard til å kalve mer enn
vanlig.

Foto: Edel Pix Per Eide
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Energi i jordskorpen
Ideen kan kanskje høres rar ut, men forskerne ved UMB visste at såkalte tidevannsbreer befinner seg i veldig sensitive
miljøer som kan påvirkes av ganske små
forandringer. Slike isbreer er svært følsomme for endringer som eksempelvis
økning i lufttemperatur eller i nedbørsmengde. Forskerne ville derfor teste ut
sin hypotese om jordskjelv på andre siden
av verden kunne få en isbre til å kalve på
Svalbard.

”Hypotesen forskerne jobbet etter var at når
energien fra et jordskjelv spres gjennom jordskorpen til en isbre påvirkes kalvingen av breen”.
Farlig område å forske i
På grunn av risikoen ved å jobbe nært isbreer som kalver valgte forskerne å finne
ut om et relativ gravimeter kunne gjøre
jobben. Altså et instrument som registrerer ørsmå endringer i tyngdekraften.

Forskerne ved UMB ble dermed noe skuffet på akkurat det punktet. De hadde håpet at gravimeteret kunne gi god hjelp til
å registrere selve isbrekalvingen. Det gikk
ikke, men dataene fra instrumentet fikk
sin rennesanse hjemme på Ås.

Fra observasjonspunktet følger forkerene brekalvingen Foto: Cecilie Rolstad

Ved en tilfeldighet
Bakgrunnen for hypotesen oppstod under forsøk på å tallfeste mengden is som
løsner under kalving fra Kronebreen på
Svalbard.
– Det opprinnelige feltarbeidet begynte med at vi skulle tallfeste kalvingen
på Kronebreen. Isbreen er en av de raskeste
isbreene på Svalbard. Breen kalver ganske
ofte og vi skulle finne ulike metoder for å
kvantifisere hvor mye is som faller av under kalvingen, forteller førsteamanuensis
Jon Glenn Omholt Gjevestad ved institutt
for matematiske realfag og teknologi.
I tillegg til Gjevestad deltok stipendiat
Anne Chapuis som sto for feltarbeidet og
forsker Cecilie Rolstad. Alle ved Institutt
for matematiske realfag og teknologi
ved UMB.
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– Isbreer som kalver er farlige. Vi kan
ikke bevege oss langs kanten av isbreen
fordi det kan rase ut. Vi fant derfor ut at
vi skulle forsøke å måle bevegelsen i isen
på grunnlag av rystelsene som oppstår når
ismassene faller i vannet. Vi testet ut om
et relativ gravimeter kunne gjøre denne
jobben, forteller Gjevestad.

Ble skuffet
Ivrige satte UMB-forskerne i gang med
sine forsøk. Gravimeteret ble pakket ut og
satt opp på en trygg plass like i nærheten av
isbrefronten. Håpet var at isbrekalvingen
skulle fanges opp av måleinstrumentet.
– Dessverre ble signalet noe for svakt.
Vannsjokket fra isen som ramlet ned i havet
var ikke kraftig nok til å gi de utslag på gravimeteret som vi hadde håpet, sier Gjevestad.

Fant nye svar
Tilfeldighetene slo til. Mens forskerne
var på isen på Svalbard oppsto det to jordskjelv. Det ene skjelvet i New Guinea hadde en styrke på 6,4 på Richter-skalaen og
det andre som fant sted i Kina målte 5,9 på
Richter-skalaen.
– Jordskjelvene ble registrert på vårt
medbrakte gravimeter. I tillegg observerte
vi manuelt antall kalvinger på Kronebreen.
Da vi sammenlignet dataene oppdaget vi
at isbreene kalvet mer på de tidspunktene
da sjokkbølgene fra jordskjelvene nådde
Svalbard. Dette var en sideeffekt av det vi
egentlig forsket på, sier Gjevestad.
Isbrekalving er et støyende og imponerende skue. Forskerne ved UMB fikk en
spennende observasjonsuke på Svalbard,
men like spennende var det da de så at
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isen hadde kalvet på grunn av jordskjelvene som fant sted mange tusen kilometer
unna.

Flere kalvinger
Det skjedde tre store kalvingshendelser
som kalles kolonnerotasjon i forbindelse
med de to jordskjelvene. Dette er en type
kalving som er veldig imponerende, og
vitner om at brefronten er ute av likevekt.

Forskerne fant også at jordskjelv som
skjer veldig langt fra Svalbard kan utløse
kalvingshendelser ved Kongsfjorden.
Forskerne forklarer dette med at når den
seismiske bølgen forplantes gjennom
jordskorpa, så genereres både vertikal og
horisontal bevegelse av bakken.
– Isbrekalving er et kompleks senario og som forskere vil vi ikke fortolke resultatene mer enn dette. Vi har observert

et litt rart fenomen. Det er likevel artig når
slike fenomen dukker opp bare fordi vi leter etter nye målemetoder av en vanskelig
tilgjengelig isbrefront. Og så ser vi at jordskjelv i Kina fører til at kalvingsraten på
Kronebreen på Svalbard øker.
Forskerne la også merke til at det
ikke bare var økning i kalvingshendelser i
forbindelse med jordskjelvene, men også
endring av kalvingstyper.

Gravimeterdataene avdekket to jordskjelv. Skjelvene skjedde om morgenen den 30. august. Det første jordskjelvet ble registrert ved Kongsfjorden
kl. 07:45 (UTC tid) og det andre kl 09:05. Samtidig viste databasen over kalvingstidspunkter en klar økning i kalvingshendelser rett etter at de seismiske bølgene hadde nådd Kongsfjorden. Forskerne observerte fem kalvingshendelser kl. 07:48, 07:52, 07:56 og 07:58. Da det andre jordskjelvet
nådde Kongsfjorden var isen roligere med en stor kalvingshendelse kl 09:05. Forskerne antar at dette skyldes at mye av isen som var klar for kalving
falt ved det første jordskjelvet.

Observerte isen på Kronebreen Forskerne var på Svalbard i august i 2008. Her undersøkte de en isbre som kalles
Kronebreen. Den ligger ved Ny-Ålesund på Svalbard. Isbreen ligger på nesten 79°N og er vel 30 kilometer lang og dekker ca. 700
km2. Kronebreen er den raskeste isbreen på Svalbard, med en hastighet på ca. 3 m/døgn om sommeren. Kronebreen drenerer til
Kongsfjorden som er ca. 40-70 m dyp.
Forskergruppen fra UMB består av Anne Chapuis, Jon Glenn Omholt Gjevestad og Cecilie Rolstad. Alle forskerne arbeider ved
Institutt for matematiske realfag og teknologi, IMT, ved UMB.
Metodisk til verks Forskerne trengte informasjon om to prosesser for å få riktige data. De trengte data om jordskjelv og data
om brekalving. Forskerne installerte derfor et gravimeter og en observasjonsleir ca. 1.5 km fra fronten av isbreen. Gravimeteret
ble plassert på fast fjell for å være i kontakt med jordskorpen. Gravimetri er avansert måling av bevegelser i eksempelvis jordskorpen og et gravimeter kan måle minimale endringer i tyngdekraften. Forskerne registrerte kalving fra 26. august til 1. september i 2008 både dag og natt. For hver kalvingshendelse ble det notert tid, sted, type av kalving og størrelse, for å ha en komplett
database for isbrekalvingen. I løpet av seks dager med observasjoner registrerte forskerne mer enn 1000 kalvingshendelser.
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Alternativøkonomen
Thor Heyerdahl-professor Arild Vatn bruker økonomisk teori for å forstå prinsippene
for bærekraftig utvikling. Han forsker for å finne et alternativ som virker.
Av Tor Holm
– Et av de viktigste hindrene for en bærekraftig utvikling er at de økonomiske institusjonene bidrar til beslutninger som
ikke ivaretar helheten, og som skjuler det
faktum at vi mennesker både er avhengige
av hverandre og av naturen omkring oss.
Det vi trenger er et helhetssyn på verden.

Naturen er en helhet
Professor Arild Vatn har bare så vidt begynt å snakke, men er allerede engasjert.
Han arbeider med å videreutvikle to grener av økonomien: økologisk og institusjonell økonomi. I bunnen ligger et dypt
miljøengasjement.
– Tradisjonell økonomisk tenkning
ser naturen som noe som ligger på utsiden av det som virkelig betyr noe, nemlig
et marked som skaper stadig større verdier. Så kommer vi etter med tiltak som skal
verne naturen og oss selv – for eksempel
forbud mot utslipp av kvikksølv. Dette får
vi til fordi sammenhengen mellom kvikksølv og nerveskader er konkret og direkte.
De er det vi kaller spesifikke koblinger,
forklarer professor Vatn.
Mens de fleste er innstilt på å redusere skadevirkningene av økonomisk aktivitet der årsakssammenhengene er tydelige, blir det straks mer komplisert når vi
står overfor sammenhenger som ikke er
like klare. Det professoren kaller diffuse
koplinger. Dette er årsakssammenhenger
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der ”alle” rammes. Utslipp av klimagasser
tilhører denne kategorien.
– Og det blir jo stadig tydeligere at
det haster med å få gjort noe med type aktivitet, sier professor Vatn.

Lavere vekst
Den økologiske økonomien ser natur og
livsmiljø som en helhet, der alle handlinger påvirker systemet.
– Den tradisjonelle økonomien der
tanken er at hver aktør maksimerer sine
egne interesser har skapt et effektivt system for å skape økonomisk vekst. Men dette systemet skaper også store utfordringer
for politikerne som i ettertid må begrense
miljøskadene disse beslutningene har
forårsaket.
Vatn påpeker at vi lever i en økonomi
som er avhengig av vekst, og at manglende
vekst skaper ustabilitet og usikkerhet.
– Finanskrisen er et godt eksempel
på det. Blant de tingene jeg er opptatt av,
er å se hvilke endringer som må til for å
gjøre økonomien mer robust og mindre
avhengig av kontinuerlig vekst. Det vil
kreve helt nye institusjoner i økonomien
– nye regler og handlemåter, nye måter å
tenke på.

Må være føre var
Men hvorfor er ikke dagens system med
utslippsreguleringer tilstrekkelig for å

løse problemene? Det er flere årsaker til
det, mener Vatn.
– For må vi i dagens system bevise
at skaden er skjedd. Det tar ofte lang tid,
og når bevisene først foreligger, er det allerede etablert sterke interesser som gjør
endringer veldig vanskelige. Derfor må vi
finne nye måter å regulere utslippene på.
Og det er dette Vatn grunner på.
Hvordan kan vi regulere økonomien på en
måte som både ivaretar behovet for verdiskaping og velferd og samtidig sørge for at
ikke miljøet blir ødelagt?
– Vi må ha flere tanker i hodet på en
gang. Vi er nødt til å forsterke dagens løsninger, men antakelig også innføre et føre-var-prinsipp. For eksempel må bedrifter bevise at virksomheten ikke vil skade
miljøet før de får starte opp.
Men hva med hver enkelt av oss?
Hvordan vil dette påvirke livene våre?
– Vi må være villige til å akseptere
at forbruket ikke vil stige som før. Og et
samfunn med mye lavere vekst vil kreve
jevnere fordeling av godene. Vi må være
villige til å tenke mer på fellesskapets interesser enn våre egne. Vi må være villige
til ikke å streve etter å ha finere bil enn
naboen, smiler Vatn.
– Det er store endringer som må til,
men ikke større enn de endringene som
har skapt det systemet vi lever innenfor i
dag. Det er inspirerende, vet du.
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Professor Arild Vatn innehar Thor Heyerdahl-professoratet ved UMB. I 2005
mottok han Thorstein Veblen-prisen fra The Association of Evolutionary
Economics og The European Association for Evolutionary Political Economy
for boken Institutions and the Environment. Foto: Håkon Sparre
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Utdanningsprisen 2009
Bedre karakterer og færre stryk blant studentene. Det gav to IKBM
prosjekter den gjeve Utdanningsprisen for 2009
Av Eivind Norum
Universitetsstyret har i år valgt å gi prisen
til to fagmiljø ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, IKBM. Det er
prosjektene STAT100 og prosjektet Kjemi
som støttefag som deler prisen.
Bak ”kunnskapsløftet” i statistikk
står førsteamanuensis Trygve Almøy,
amanuensis Ellen Sandberg og post doc.
Guri Feten. I prosjektet om Kjemi som
støttefag, er det professor Morten Sørlie og
professor Yngve Stenstrøm som har stått
på for å øke forståelsen og redusere strykprosenten innen vanskelige fagemner.
Begge fagmiljøene som nå deler utdanningsprisen har arbeidet aktivt med
pedagogikken for å få økt læring i vanskelige og viktige emner. I begrunnelsen har
bedømmelseskomiteen lagt vekt på at tiltakene har økt kvaliteten på undervisningen. Resultatet har blitt bedre karakterer
og lavere strykprosent blant studentene.
I år var det til sammen fire nominerte kandidater til Utdanningsprisen
2009. I tillegg til de to prisvinnerne var
robotprosjektet i interdisiplinær teknologiutdanning ved Institutt for matematiske
realfag og teknologi en av de fire kandidatene. Her har prosjektansvarlig Hans
Ekkehard Plesser og Odd Magnus Eng
tatt i bruk nye virkemidler og roboter for å
skape engasjement rundt programmering
og informatikk.
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Den siste kandidaten er ved Institutt
for plante- og miljøvitenskap og handler
om Master i Folkehelsevitenskap – en
tverrfaglig nyvinning. Bak prosjektet
står prosjektansvarlig Grete Grindal Patil
som har med Camilla Ihlebæk, Ruth
Kjærsti Raanaas og Jorid Grimeland ved
Høgskolen i Oslo. Dette prosjektet viser
nye veier for hvordan man kan etablere
gode nye masterprogram innen helse som
er ett av UMBs satsingsområder.
Utdanningsprisen er opprettet for å
stimulere til utvikling av undervisningen
og kvaliteten på utdanningene. Prisen skal
også stimulere og motivere fagmiljøene
til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvalitet. Prisen er en prosjektstilling

med driftsmidler til kontordrift i tre år.
I tillegg er det årlig avsatt 100 000 kroner i frie midler. Alternativt kan en velge
en pengepremie på kr 200 000 hvert år
i tre år. Alt øremerket til arbeid innen
studiekvalitetstiltak.
Ved å gi prisen til de to fagmiljøene
ønsker komiteen for Utdanningsprisen å
stimulere til fortsatt arbeid med å forbedre undervisningen innen de store grunnemnene ved IKBM. Komiteen tror at
det er mulig å utvikle pedagogiske tiltak
som kan brukes i begge emner og som
har stor overføringsverdi til andre store
basisemner. En pris til disse fagmiljøene
kan således danne grunnlag for utvikling
av pedagogikken innen flere beslektede
emner ved UMB. Denne type tiltak bidrar
til å øke kunnskapen innen basisemnene,
samt gjennomstrømmingen av studenter
ved UMB, noe som har betydning både for
den enkelte student og for UMB.
Bedømmelseskomiteen for utdanningsprisen 2009 har bestått av prorektor
Trine Hvoslef-Eide, undervisningsleder
ved IØR, Kolbjørn Christoffersen, fagpedagog ved IMT, Knut Omholt og studierepresentantene Kari Sofie Asmyhr Østen,
IØR, Siri Øyan Lundsett, IKBM, Silje
Vang, INA, Trygve Prestgård, ILP.

umb nytt - nr. 2 - 2009

Arktisk melkeproduksjon
Universitetet for miljø- og biovitenskap samarbeider med russisk ekspertise
for å lage nye billige kaldfjøs til melkeproduksjon i arktisk klima.
Av Eivind Norum

Foto: Eivind Norum

Det er prosjektet Landbruksbygg i Arktis
(LIA) som danner bakgrunnen til at den
russiske regjeringen i mars inviterte professor Torgeir Lyngtveit ved Institutt for
matematiske realfag og teknologi, IMT, til
Moskva. Her ble det drøftet videre samarbeid om forskning og utvikling av driftsbygninger for melkeproduksjon i kaldt klima. Og møtet med de russiske ekspertene
gikk så strålende at det nå kommer en delegasjon med russiske forskere til Ås.
– Prosjektet har gått veldig bra. Vi
gjennomførte viktige samtaler med sivilingeniører og arkitekter, forteller en entusiastisk professor Torgeir Lyngtveit ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap.

I fortsettelsen vil de norske og de
russiske forskerne samarbeide om å utvikle nye driftsbygninger i nordområdene.
– Driftsbygningene vil kunne bli
benyttet både i Norge og i Russland. Vi
har sett på suksessen med kalde fjøs
i Nord-Norge. Nå forsøker vi sammen
med de russiske forskerne å finne gode
og billige løsninger som kan skape enda
flere arbeidsplasser på landsbygda, sier
Lyngtveit.
Professoren er positiv til samarbeidet med russerne og han skryter av
kompetansen.
– Det er så mange ideer og russere
er kjempeflinke og hyggelig å arbeide

sammen med. Da jeg var i Moskva i mars
fikk jeg nærmest en kongelig mottakelse.
Nå blir det gjenvisitt med en delegasjon til
UMB og Ås i juni i år. Jeg vil også legge til
at dette er et spennende prosjekt mellom
to jevnbyrdige partnere hvor fylkesmannen i Finnmark er en viktig aktør.
Prosjektet Landbruksbygg i Arktis
(LIA) ble gjennomført i samarbeid mellom Fylkesmannens landbruksavdeling i
Nordland, Troms og Finnmark og IMT.
Fase en og to av LIA-prosjektet er avsluttet
(8 år) og fase tre ble startet opp januar
2009. Fase tre vil blant annet omfatte videreutvikling av driftsbygninger med logistikk i nordområdene.

39

Universitet for miljø- og biovitenskap

klima

Klimaforskning i
verdenstoppen
Forskningsrådet har bevilget 17 millioner kroner til UMB i forbindelse med
forskning for å redusere landbrukets klimagassutslipp. I to prosjekter skal forskerne
se på hvordan utslippene av lystgass og metan kan holdes i sjakk.
Av Eivind Norum
Stolt minister skryter av UMB

Metangassutslipp

– Dette er banebrytende forskningsprosjekter. Vi er svært stolte av at Norge
har et så sterkt og ledende miljø på Ås,
sier landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Brekk er opptatt av at landbruket skal ta
sitt ansvar i forhold til Norges internasjonale forpliktelser om utslippskutt.
– Jordbruket er avhengig av nitrogen
for å få gode avlinger og produksjon av nok
mat. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan legge om matproduksjonen slik
at det blir nok mat og minst mulig forurensing, sier Brekk.

Det andre prosjektet omhandler reduserte metangassutslipp og skal gjennomføres i et samarbeid mellom UMB
og forskningsmiljøer i Canada og
USA. Forskningsrådet bevilger inn
til 9,4 millioner kroner til prosjektet.
Gjennom de to store tunge prosjektene

Lystgassutslipp
Det er Norges forskningsråd som har innvilget midler til to treårige forskningsprosjektet på UMB som omhandler reduserte
klimagassutslipp fra landbruket. Det ene
prosjektet vil ta for seg reduserte lystgassutslipp og skal gjennomføres i et samarbeid mellom UMB, Yara samt kinesiske og
japanske forskningsmiljøer. Prosjektet har
blitt bevilget inntil 7,9 millioner kroner.
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Professor Lars Bakken ved institutt for
plante- og miljøvitenskap.
Foto: UMB arkiv

befester UMB seg som ett av de verdensledende miljøene på reduserte klimagassutslipp fra landbruket.

Gjødselteknologi
Professor Lars Bakken ved Institutt for
plante- og miljøvitenskap (IPM) leder
prosjektet om gjødselteknologi for reduserte utslipp av lystgass i jordbruket.
Målet er å utvikle ny kunnskap som ledd
i å minimere lystgassutslipp fra jordbruket. Tidligere forskningsprosjekter
som har omhandlet temaet har ikke gitt
ønskede resultater. Men nye fremskritt
innenfor molekylærbiologi, og forståelsen av genetikken til mikrober som
styrer utslipp av lystgass, har økt sjansen for forskningsmessige fremskritt.
Prosjektet vil undersøke muligheter for
å minimere lystgassutslipp blant annet
ved å utvikle nye typer kunstgjødsel og
nye måter for jordbearbeiding.
UMB vil gjennomføre prosjektet
i samarbeid med Yara, som er prosjektets næringspartner, og fire ledende
forskningsgrupper fra Kina og Japan.
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UMB vil gjennomføre prosjekter i samarbeid med Yara og fire ledende forskningsgrupper fra Kina og Japan. Prosjektet har et budsjett på til sammen
7,9 millioner kroner. Foto: Shutterstock

Prosjektet har et budsjett på til sammen
7,9 millioner kroner.

Verdiskapning
UMB-professor Odd Magne Harstad ved
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) leder prosjekt om økt verdiskaping i matproduksjonen gjennom

Professor Odd Magne Harstad ved Institutt for
husdyr- og akvakulturvitenskap.
Foto: Janne Brodin, UMB

reduksjon i utslipp av klimagasser i den
norske matsektoren. Prosjektets mål er å
øke verdiskapingen i norsk matproduksjon gjennom økt effektivitet og mindre
klimagassutslipp.
Selv om matproduksjon gir klimagassutslipp, er det også slik at matjorden
har potensial for å binde klimagasser.
Optimalisering av denne balansen er en
stor utfordring i norsk jordbruk.
Det kanadiske firmaet Agriculture
and AgriFood Canada (AAFC)har utviklet en modell som kan estimere klimagassutslipp fra et enkelt gårdsbruk,
og de har og omfattende kunnskap om
reduksjon av klimagassutslipp. UMB
vil samarbeide med AAFC om å utvikle
en norsk modell, og dermed bidra til
forutsigbarhet og reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket. Prosjektet har
et budsjett på til sammen 9,4 millioner
kroner.

”klimaforskning i verdenstoppen”.
UMB fremstår med dette som ett av de
ledende forskningsmiljøene i verden på
dette området, skriver regjeringen på
sine nettsider.
I løpet av våren 2009 vil landbruks- og matministeren legge frem
stortingsmelding om landbruk og
klima. I meldingen varsles det en opptrapping av forskningsinnsatsen for å
redusere landbrukets utslipp av klimagasser. Internasjonalt forskningssamarbeid på området vil bli høyt prioritert.
Til sammen står jordbruket for om
lag 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Av dette utgjør metan 46
prosent, lystgass 44 prosent og CO2 10
prosent. Tap av lystgass kommer blant
annet fra spredning av handels- og husdyrgjødsel.

I verdenstoppen
Begge prosjektene er av internasjonal karakter og blir beskrevet som
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Utviklingsstudier og
husdyrvitenskap er vinnere
Internasjonale studier, husdyrvitenskap, teknologi og økonomi fenger ungdom som
søker utdanning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Av Kai Tilley og Eivind Norum
UMB har 11,45 prosent flere førsteprioritetssøkere ved Samordna opptak i 2009.
Antallet søkere øker dermed for fjerde år
på rad. Antallet førsteprioritetssøkere økte
fra 1127 søkere i 2008 til 1256 søkere i
2009, viser tallene fra Samordna opptak.
– Dette 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, sier prorektor Trine HvoslefEide. Ledelsen ved UMB er fornøyd med
at universitetet vinner terreng i det norske
utdanningsmarkedet.

Sterk posisjon
UMB har i 2009 et økende antall førsteprioritetssøkere, i tråd med utviklingen de
siste årene.
– Det kan synes som om universitetet
blir mer og mer kjent blant studiesøkende
ungdom, konkluderer Hvoslef-Eide.
En av de mange utenlandske (Nepal og India)
studentene som studerer ved UMB. Her fra den
høytidlige immatrikuleringen.
Foto: Håkon Sparre
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I studieadministrasjonen merkes også en
markant økning i interessen blant utenlandske studiesøkende. Her var det registrert 850 søkere til studiene som starter
til høsten, mot 560 i 2008.
– Økningen kommer overraskende,
sier seksjonsleder Iben Andersen ved
studieavdelingen. Tidligere har mange
utenlandske studenter fått ekstern finansiering av studiene. I årets opptak er alle
selvfinansierte. Dermed er den merkbare
økningen overraskende.

Husdyrvitenskap øker kraftig
Spesielt er det verdt å merke seg at
Husdyrvitenskap har hatt en økning på
formidable 58,1 prosent i forhold til i
2008. Det gjør at dette faget skiller seg ut
i forhold til de andre tradisjonelle utdanningsretningene ved UMB som bare har
små endringer fra i fjor.

– Til tross for at det er stor etterspørsel
også etter denne type kandidater i arbeidsmarkedet, har ikke ungdommen
økt sin interesse for disse fagområdene.
Det innebærer at de verken øker eller
minker i antall førsteprioritetssøkere.
Husdyrvitenskap er et meget positivt
unntak, sier prorektor Hvoslef-Eide.

at det gjennom det lokale opptaket også
kommer mange internasjonale søkere,
sier Hvoslef-Eide.
Ungdom søker også UMBs energistudier. Og nykommeren fra 2008 i
Fornybar energi holder stand med knallgod søkning. Andre gledelige trekk er økt
søkning til Husdyrvitenskap, Geomatikk
samt By- og regionplanlegging.

Utviklingsstudier og økonomi er
vinnere

Populære teknologistudier

Bachelorprogrammene i Utviklingsstudier og Økonomi og administrasjon
er de store vinnerne ved UMB. Her
har økningen i antallet førsteprioritetssøkere vært størst. Blant annet er
økningen til Økonomi og administrasjon på hele 28,8 prosent, men størst er
Utviklingsstudiene.
– Utviklingsstudier har mer enn
doblet antallet norske søkere og vi vet

UMBs teknologiprogrammer har fått
en fin vekst i forhold til i 2008 med en
samlet økning på 27,9 prosent blant
førstevalgssøkerne.
– Markedet etterspør sivilingeniørkompetanse og det forstår ungdom.
Ungdommen ser også at dette kan gi sikre jobber. I tillegg kommer fellessatsningen i Oslofjordalliansen, sier
Hvoslef-Eide.

Fra Australia til Ås
Jason Hart fra Australia er en av de mange utenlandske studentene som har studert ved UMB. Faglig fant han seg vel til rette og
kunnskapen kunne enkelt overføres til australske forhold. Det ble
med ett semester på Ås, noe han fort innså ble for knapp tid.
– Jeg burde ha blitt ett år. Et semester er for kort, du begynner
først å kjenne folk når du skal dra.
Livet i studentbyen Pentagon har satt sine spor, påpeker Hart.
– Når så mange studenter lever så tett innpå hverandre, er det
ikke til å komme forbi at jeg, de norske og de utenlandske studentene lærer ett og annet om hvordan verden egentlig er.
Selv om hovedtyngden av studentene kommer fra afrikanske
land, er det generelt en jevn økning i studenter fra øst og vest.
Ved opptaket i fjor (2008) var det Nepal som dominerte blant de
asiatiske landene, mens både Kina, Pakistan og Bangladesh alle
hadde mer enn 10 søkere. Av de vestlige landene er det bare USA
som hadde flere enn 10 søkere, mens etiopiske søkere er det største afrikanske gruppen.

Australske Jason Hart fant seg vel til rette på UMB, men lot seg fasinere
av de små bagatellmessige kulturelle forskjellene. Blant annet at man
tok av seg jakka når man kom innomhus. Foto: Lauren Krizansky

En kulturell smeltedigel
UMB samarbeider med 93 utenlandske universiteter rundt om
i verden. 38 prosent av all undervisning skjer på engelsk, og 20
prosent av studentene ved UMB tar seg ett studieopphold i utlandet. Hele 16 prosent av studentene på Ås kommer fra andre
land enn Norge.
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Internasjonalt
Sør-Afrika: Universitetet for miljø- og
biovitenskap, UMB, samarbeider med 93
utenlandske universiteter rundt om i verden og rundt 20 prosent av studentene ved
UMB tar seg et studieopphold i utlandet.
Sebrabildet er tatt i forbindelse med en

safari i Kruger National Park under et studentopphold i Sør-Afrika. Der gjennomførte fire studenter innen matvi
tenskap et feltarbeid i forbindelse med
masteroppgaven. Studentene samlet inn
melkeprøver i Swaziland. Deretter ble
prøvene ble tatt med til University of the
Free State i Bloemfontein i Sør-Afrika.
Studentene sier selv at effektiv og intens
jobbing ved universitetet har gitt dem muligheten til å oppleve litt av Afrika.

Island
Professor Morten Edvardsen reiser til
Island for å være ansvarlig for kurset i
Planning of coastal and marine regions
ved University Centre of the West Fjords
(HVEST) som går som en intensiv blokk i
juni 2009. Høsten 2008 startet et flerfaglig masterprogram på 90 ECTS i Coastal
and Marine Management. HVEST har
en liten fast stab på ni personer, for øvrig
er lærerne (fra Island, Canada, England,
Sverige og Norge) i programmet engasjert
i deltidsstillinger.
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Ny møteplass ved UMB
Toppetasjen i Tårnbygningen har fått en real ansiktsløftning. En ny oase og møteplass for studenter og ansatte er åpnet opp i femte etasje.
– Studentene har fått en etterlengtet, oppgradert og modernisert lese- og
mingleplass. Jeg håper at dette gir et viktig løft ved IØR, sier en fornøyd administrerende direktør Nils Dugstad.
Dugstad fikk den høytidelige oppgaven med å åpne de nye fasilitetene i
Tårnbygningen. Og snorklippingen er viktig fordi dette markerer starten på ett av
flere tiltak som blir gjennomført for å øke trivselen blant studentene ved UMB.
– Vi registrerte at mange av økonomistudentene valgte å dra vekk fra Campus
etter forelesningene. Med denne nye møteplassen håper vi at et etterlengtet leserom
endelig har kommet på plass. Tiltaket er ekstremt viktig, sier Dugstad.
I lengre tid har Tårnbygningen manglet en skikkelig lesesal og møteplass for
studentene.

Fagarena for landskapsplanlegging
Institutt for landskapsplanlegging
(ILP) presenterer en ny fagarena for
alle som er interessert i landskapsplanlegging. 19. Juni inviteres det til
masterseminardag.
Nærmere 50 studenter fremlegger og forsvarer sine masteroppgaver som parallelle presentasjoner.
Oppgavene spenner fra vannkraft og
tingsrett via eierstrategier til bærekraftig byutvikling. Altså temaer som kan
passe for de fleste. Instituttledelsen
ved ILP sier selv av den nye fagarenaen
vil være perfekt for ansatte, studenter
sensorer, eksterne fagfeller og ikke
minst venner av ILP.
Under dagen vil det også bli en rekke aktuelle faglige innlegg ved trendanalytiker Erling Dokk Holm ved Arkitekthøgskolen i Oslo, vegdirektør Terje Moe
Gustavsen i Statens vegvesen vil bidra og det samme gjør juslektor Steinar Taubøll
ved UMB. Arrangementet finner sted i Urbygningen og dagen avsluttes med litt forfriskninger muligheter til ”mingling” både innendørs og ute i den vakre parken.
Mer informasjon finnes på umb.no.
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Vamp og rebusløp

Spreke ansatte tok skiene fatt

I slutten av april inviterte studentene de ansatte til rebusløp
og Vamp-konsert i anledning 150-årsjubileet. I stålende vær
ble både ansatte og studenter satt på utfordrende oppgaver
innen sang, teknologi, skogsarbeid og Blæstens ”Bit-for-bit”
konkurranse. Med nærmere 40 student- og ansattlag ble konkurransen hard. Juryen har i skrivende stund ennå ikke uropt
noen vinner. Vamp avsluttet arrangementet med en forrykende konsert i AudMax.

I år lå snøen på Ås så lenge at UMB valgte å arrangere skidag.
Den 31. mars ble skidagen endelig arrangert i skinnende sol og
rødt-klister-føre. De ansatte stilte i de underligste kostymer for
å gjennomføre Quiz- rennet med spørsmål fra hele UMBs 150årige historie. Om skiferdighetene var gode, var historiekunnskapene mangelfulle. Servering av varm kakao og appelsinbåter i
sola etter innkomst satt folk i godt stemning.

UMB vil styrke forskningen

Ny direktør i APC

Hvordan skal publiseringen ved UMB bli bedre?
Det forsøker forskningslederne nå å finne ut av etter
at 2008 ble et dårlig publiseringsår for UMB.
UMB tildelte 47 prosent flere doktorgrader
i 2008 enn i 2007. Året
var også et godt år for prosjektfinansiering med en
økning på 14 prosent fra
Norges forskningsråd. Den
totale utviklingen av publiseringspoeng på UMB var imidlertid negativ selv om det er noen lyspunkter på instituttnivå.
UMBs forskningsledere og forskningsavdeling har startet en prosess for å finne ut hvordan man kan øke publiseringen blant annet ved mer optimal bruk av virkemidler og
insentiver og kategorisering av tidsskrifter som er viktige for
UMBs publisering.
– Det er behov for en felles innsats på hele UMB for å
snu den negative trenden og igjen få UMB opp på et høyt publiseringspoengnivå. Vi forventer at tiltakene gir resultater allerede neste år, sier forskningsdirektør Ragnhild Solheim.

Margareth Øverland (46) har
overtatt som senterdirektør for
Aquaculture Protein Centre
(APC).
Margareth
Øverland
overtok direktørstillingen ved
det nasjonale spisskompetansesenteret 1. januar i år etter
Trond Storebakken, som vil
fortsette som professor og seniorforsker ved senteret.
Øverland har vært leder
av FIP-seksjonen ved APC siden 1. januar 2007. Hun vil i tillegg
til å være direktør for APC, fortsette som seksjonsleder ved FIP.

Slukket lyset
UMB deltok på klimakampanjen Earth Hour 2009. Samtidig oppfordret vi andre utdanningsinstitusjoner til å gjøre det samme.
Ved UMB var det Drifts- og serviceavdelingen som sørget for at alt
ute- og innelys ble slått av på aksjonsdagen lørdag 28.mars. UMB
oppfordret også alle ansatte og studenter til å gjøre det samme
hjemme.
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Liv Levende – et vitensenter ved UMB
Planene om å etablere et vitensenter ved
UMB er i full gang. Faller alle brikker på
plass kan vitensenteret Liv Levende se dagens lys om noen år.
UMB sine planer om et attraktivt
vitensenter vokser fram. Målet er å gi
små og store tilgang til ny viten og kunnskap om biologi- og miljøfagene. Alt vil
bli presentert i et unikt anlegg midt på
universitetsområdet.
– I en sydende gryte av kunnskapsutvikling ønsker vi også å formidle resultatene. Det gir skoleelever og allmennhet
direkte tilgang på tidsriktig kunnskap
innen de ulike fagområdene, sier Victoria
Sandberg Kristoffersen, som er prosjektleder for Liv Levende.
Lykkes UMB ser universitetsledelsen
store muligheter i et vitensenter som vil
legge vekt på å vise fram biologifagene i
sin fulle bredde. Alt vil rammes inn av
UMBs fantastiske park. Og mange av aktivitetene vil foregå på et uteareal på mer
enn 20 mål. Det gir publikum mulighetene til å oppleve alt fra avansert mikrobiologi til landskapsdesign.
– Senteret vil kunne ta imot skoleklasser i grunnskole og videregående, i tillegg til å være åpen for publikum i ferier,
helger og på ettermiddagstid.
Vitensenteret er planlagt å være
et samarbeidsprosjekt mellom UMB,
Campuspartnere og næringslivet. Og en
forstudie har pågått siden august i 2007.
Med forbehold om styrets godkjenninger
vil dette danne grunnlaget for en forstudie
og eventuelt en forretningsplan i 2010.
– Om alt går bra, kan senteret
kanskje åpne allerede i 2012, forteller
Kristoffersen.
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Illustrasjon: Ole Krogness

Ved UMB ser en at et vitensenter vil
realisere en felles arena for tidsriktig forskningsformidling fra et unikt og robust
fagmiljø, og gjøre universitetet robust på
alle sine tre sektorielle oppgaver – forskning, utdanning og formidling.
I forstudien er det også sett nærmere
på potensialet for LIV Levende. Årlig

besøksantall er anslått til ca. 80.000. LIV
Levende vil derfor bidra til en betydelig vitalisering av campusområdet. Betydningen
av LIV Levendes ringvirkninger for universitetets omdømme som merkevare og
kulturbærende institusjon kan knapt nok
overvurderes, konkluderer styringsgruppen for prosjektet.
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Utdanningsrådgivere lærer om UMB
I løpet av to små dager besøkte nesten 100 karriereveiledere
UMB. Det var rådgivernettverkene i Buskerud og Telemark som
var innom for å sette seg grundigere inn i UMBs studietilbud.
I slutten av april stilte Skoletjenesten ved UMB opp med et program bestående av studieveiledning og faglige foredrag.
Slike besøk ved UMB er viktige og et framtidig satsningsområde for Skoletjenesten. Det gir UMB en flott mulighet til å

synliggjøre bredden i studietilbudene overfor de menneskene
som veileder elevene videre i sine karrierevalg i ungdomsskoler
og videregående skoler. Etter evalueringene å dømme satte også
rådgiverne stor pris på programmet og mottakelsen på UMB.
Fra høsten av vil Skoletjenesten tilby flere fylker slike pakker, for
å spre mer kunnskap om UMB hos denne viktige målgruppa i
skoleverket.

PhD-grader
Ane Victoria Vollsnes 12. januar 2009
Avhandlingens engelske tittel: Biophysical aspects of root growth
dynamics and leaf responses to environmental stimuli: spectral,
temporal and spatial investigations
Emne for forelesning: Light effects on plant development in
ecosystems, apart from photosynthesis
Samar Wadi Nazer 19. januar 2009
Avhandlingens engelske tittel: Choros Hortos: change, perception
and meaning: Artas Valley/Palestine
Emne for forelesning: Planning for cultural and natural landscape
under political instability.
Etana Debela Wako 23. januar 2009
Avhandlingens engelske tittel: Nutritive value and anthelmintic
activity of tanniferous legume forages: Prospects of a feeding
management strategy to control H. contortus in Arsi-Bale goats.
Emne for forelesning: Forage and grazing management as a strategy
for endoparasite control in ruminant livestock in Sub-Saharan
Africa - prospects and constraints.
Kristna Raj Tiwari 28. januar 2009
Avhandlingens norske tittel: Tiltak og dyrkingspraksis for utvikling
av et bærekraftig jordbruk i et nedbørsfelt i Middle Montain
regionen i sentral Nepal
Emne for forelesning: Soil degradation in South Asia under
changing climate
Hanne Sortevik Haaland 10. februar 2009
Avhandlingens engelske tittel: Narrating history, negotiating rights.
A discussion of knowledge, land rights and matters of identity in
Madjadjane, Mozambique.
Emne for forelesning: How can the concept of 'resistance' be used in
analyzing state-community interactions?

assimilation, dissimilatory reduction of nitrate to ammonia, and
denitrification.
Marte Avranden Kjær 20. februar 2009
Avhandlingens norske tittel: Lipider i fiskefôr - Spesiell vekt på
lipidtransport og oksidativt stress
Emne for forelesning: Mitokondrienes rolle ved helse og sykdom,
med fokus på reaktive oksygenforbindelser(The role of mitochondria in health and disease, with focus on Reactive Oxygen Species)
Øystein Gjerstad 20. februar 2009
Avhandlingens norske tittel: Datamining for genekspresjonsdata
ved bildeanalyse av DNA mikromatriser.
Emne for forelesning: Billedbehandling innen proteomikk/Image
Analysis in Proteomics.
Elisabeth Fjærvoll Olsen 27. februar 2009
Avhandlingens norske tittel: Vibrasjonsspektroskopi - Hurtige,
ikke-destruktive målemetoder for karakterisering av kvalitetsegenskaper i animalsk vev
Emne for forelesning::The role of Raman spectroscopy and Imaging
spectroscopy in Process Analytical Technology (PAT) within Pharma
and Food industries
Christin Vanberg 6. mars 2009
Avhandlingens norske tittel: Hemolytisk aktivitet og pigment fra
Propionibacterium jensenii.
Emne for forelesning:Cytolysin in Enterococcus faecalis: a hemolysin/bacteriocin system under complex regulation.
Torunn Thauland Håseth 13. mars 2009
Avhandlingens norske tittel: Analyse av salt i spekeskinke og
klippfisk ved hjelp av datatomografering.
Emne for forelesning:Future trends in food processing.

Xiaohong Jia 12. februar 2009
Avhandlingens norske tittel: Post mortem proteinendringer i bovine
muskler og idenfisering av potensielle markører for mørhet i kjøtt
studert ved proteomikk
Emne for forelesning: Forskjeller og likheter ved mørningsmekanismen til kjøtt fra okse og gris.

Daniel Straume 13. mars 2009
Avhandlingens norske tittel: Studier av to responsregulatorer, PlnC
og PlnD, fra et quorum sensing basert bakteriosin regulon i
Lactobacillus plantarum C11.
Emne for forelesning:Mechanisms of immunity against self-produced bacteriocins.Immunitetsmekanismer mot egenproduserte
bakteriosiner.

Linda Liberg Bergaust 13. februar 2009
Avhandlingens norske tittel: Regulering av denitrifikasjon i
Agrobacterium tumefaciens og Paracoccus denitrificans; respons på
miljøfaktorer.
Emne for forelesning: The ecological significance of nitrate

Firew Mekbib 24. mars 2009
Avhandlingens norske tittel: Genetisk forbetring av sortsmangfaldet
i sorghum – ei integrert tilnærming
Emne for forelesning: In situ conservation of crop genetic diversity
of seed crops in agricultural production systems.
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Universitetet for miljø- og biovitenskap
Det levende universitet i Ås
tilbyr studier innen disse fagområdene
• akvakultur
• arealplanlegging
• bioinformatikk og anv. statistikk
• biologi
• bioteknologi
• by- og regionplanlegging
• eiendomsfag/utvikling
• entrepenørskap og innovasjon
• folkehelsevitenskap
• fornybar energi
• geomatikk, kart, satellitter
• husdyrvitenskap
• informatikk
• kjemi
• landskapsarkitektur/ingeniør
• Lektorutdanning
• matematikk og statistikk
• matvitenskap, helse og ernæring
• mikrobiologi
• miljø og naturressurser
• miljøfysikk
• naturbasert reiseliv
• naturforvaltning
• plantevitenskap
• ressursforvaltning
• samfunnsøkonomi
• skogfag
• teknologi (siv.ing.)
• utviklingsstudier
• økologi og naturforvaltning
• økonomi (siviløkonom)
Mer informasjon, se umb.no eller send SMS kodeord UMB til 1960 for Studieguide

