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For 150 år siden, da de 
første studentene møtte sine 
seks lærere på Den høiere 
Landbrugsskolen i Ås, var det 
for å utdanne seg som ”læ-
rernes lærere” i jordbruk. De 
håpefulle studentene som 
møtte ved den første høyere 
utdanningsinstitusjon som 
Stortinget selv hadde oppret-
tet, skulle overføre og iverkset-
te datidens fremste kunnskap 
om dyrking av poteter, korn og 
andre matvekster, og om hus-
dyrhold og produksjon av melk 
og kjøtt. Norske bønder og 
småbrukere, matprodusentene 
i Norge, skulle bygge produk-
sjon, foredling og distribusjon 
på rasjonell kunnskap. Denne 

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

I mai 2009, 150 år etter star-
ten i 1859, holder Universitetet 
for miljø- og biovitenskap ju-
bileumskonferanse. Fortsatt 
er matproduksjon, matfor-
edling, mattrygghet og de 
samfunnsmessige sidene 
ved global matsikkerhet helt 
sentrale temaer på UMBs 
agenda. Universitetets arbeid 

på matfeltet har utviklet seg 
løpende, akvakultur og mikro-
biologi, 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” lærer-
ne gir, skal studentene fort-
satt formidle og videreutvikle 
kunnskap til verden om bæ-
rekraftig bruk av jordens vik-
tigste ressurser: dem vi bruker 
for å skape det daglige brød.

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

Velkommen!

Knut Hove, Rektor
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Forsidebilde:
Kong Håkon den 7. besøkte 
Norges landbrukshøgskole 
i forbindelse med skolens 
50-årsjubileum i 1909. Til 
høyre står Høgskolens direk-
tør N. Ødegaard.
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