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våre linjeforeninger ved Institutt 
for naturforvaltning. Vi har etter 
beste evne forsøkt å kombinere 
INA-studentenes faglige 
interesser, karrieresaker og annet 
relevant og aktuelt stoff. Det er et 
klart mål med tidsskriftet å vise 
frem INA-studenten for næring 
og forvaltning. I tillegg er dette 
selvsagt et tiltak som er ment å 
virke samlende for studentene på 
instituttet og en markering av oss 
som en sterk studentgruppe ved 
UMB. 

Det nye tidsskriftet har fått navnet 
”Eviggrønn” og vi lar det være 
opp til leseren å tolke navnet 
på sin måte. Det skal imidlertid 
nevnes at begrepet ”eviggrønn” 
brukes på planter som bevarer 
bladene gjennom hele året, 
og som i vår sammenheng 
kan tolkes som at det nye 
tidsskriftet ikke er ment som en 

Redaktøren har ordet

døgnflue! En utfordring i alle 
studentorganisasjoner er mangel 
på kontinuitet. Strategien som tar 
høyde for dette går ut på å bygge 
en stolthet og tilhørighet som gjør 
det meningsfullt å engasjere seg. 
Målet med vårt nye tidsskrift er å 
vise frem kjennetegn ved INA-
studenten gjennom et sterkt 
samarbeid på tvers av fag. 
Kanskje kan dette tiltaket 
bidra til å rive ned noen gamle 
konfliktlinjer mellom f.eks. bruk 
og vern? 

Til slutt vil jeg takke alle som har 
bidratt til den første utgivelsen 
av Eviggrønn! Jeg mener vi har 
produsert et godt førstebidrag 
som vil være utgangspunkt for 
senere utgivelser. Veien blir til 
mens vi går og det er ikke tvil 
om at erfaringer og nye ideer vil 
forbedre produktet fremover. God 
lesing!
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I begge selskapene er det mange forskjellige still-
inger, og det er naturligvis stor variasjon i hva som 
kreves i de forskjellige stillingene. Ellen Etholm, 
rådgiver for jobb og karrierer i Statkraft, under-
streker at det er behov for ulike typer kompetanse. 
Hun legger imidlertid ikke skjul på at selskapet har 
veldig mange ingeniører, og at økonomene også 
utgjør en stor andel av de ansatte. Johannes Øverbø i 
NVE har samme oppfattning vedrørende tverrfaglig 
utdannelse. Ressursseksjonen ved Energiavdelin-
gen i NVE har ansvaret for å jobbe med fornybar 
energi og ny energiteknologi både på ressurssiden, 
teknologi og kostnadssiden. I tillegg er seksjonen 
gitt ansvaret for arbeid med rammebetingelser som 
EUs fornybardirektiv og el-sertifikatsamarbeid med 
Sverige. Dette er områder som blant annet krever 
kompetanse innen teknologi, økonomi og jus. 

Mer tverrfaglig teamarbeid
NVE kan også fortelle at de ulike seksjonene med 
maskin-, elektro- og bygg-sivilingeniører, sam-
funnsøkonomer og andre fagmiljøer i NVE ofte 
jobber i team. Bruken av tverrfaglig teamarbeid øker 
stadig, og denne trenden vil fortsette. Fordelen er 
at man ved å utnytte spisskompetansen samlet kan 
oppnå bedre og mer målrettede løsningsforslag innen 
aktiviteter NVE har, eller i råd til olje- og energide-
partementet. Øverbø forteller at så lenge spisskomp-
etanse er mikset med tverrfaglig kompetanse, er det 
en styrke. For personer med generell kompetanse 
alene, vil det gjerne kreves etterutdanning for å 
skaffe dybdeinnsikt på ett fagområde. Tverrfaglig 

bakgrunn alene er derfor ikke nødvendigvis en 
fordel. En fordel kan ligge i å se problemstillinger 
helhetlig, men i NVE snakker man ofte om å forstå 
forholdet mellom teknologi, økonomi og miljø – og 
denne oppgaven er ikke så enkel for en person alene. 

I Statkraft er det spesielt stillinger i produks-
jonsavdelingene innenfor vind- og vannkraft og 
miljøavdelingen som kan være relevante for de med 
en generell kompetanse. I NVE er det først og fremst 
innen konsesjonsbehandling en finner relevante 
arbeidsområder.

Behov for realfag og tekniske fag
Vi har hele 30 studiepoeng bare i bachelorgraden 
vår og har spurt om råd til hva vi bør velge. Først og 
fremst bør det være etter hva vi føler og interesserer 
oss for. Men både NVE og Statkraft trekker frem 
realfag og tekniske fag som viktige kunnskaper, og 
i følge Øverbø er dette fagområder som vil ha et 
enormt behov for folk de neste 10-20 årene. Både 
NVE og Statkraft tar stort sett opp kandidater med 
mastergrad. Hos Statkraft tas det opp master-stu-
denter til deres trainee-program, og det er gjennom 
dette programmet de fleste nyutdannede studentene 
blir tatt inn. Øverbø i NVE mener det er viktig å ha 
faglig tyngde innenfor fagfeltene, så en ikke ender 
opp med å bli en lettvekter innenfor mange felt. 
Dette gjelder spesielt energisektoren. Her kreves det 
mye kompetanse, og det er veldig mange her som 
har en lang utdannelse. Hvis man tar breddestudier, 
er det lurt å koble seg opp mot et spesielt fagområde 
mot slutten av studiet. Dette kan kombineres med 
studier ved andre institusjoner (NTNU, UiO) dersom 
UMB ikke kan tilby den nødvendige spesialiserin-
gen.

Utenlandsstudium vektlegges
Til slutt vil vi peke på det som kan skille klinten fra 
hveten, nemlig et utenlandsstudium! Både NVE og 
Statkraft ser stor verdi ved utenlandsstudier. Verden 
blir stadig mer globalisert, og derfor blir utenland-
sopphold stadig viktigere, forteller Etholm. Gjennom 
utenlandsstudier lærer man seg både språk og kultur, 
og får et større kontaktnett – noe som blir stadig 
viktigere i dagens samfunn. Når det kommer til hvor 
man skal velge å studere, blir det anbefalt å velge 
skoler som er verdensledende innenfor det aktuelle 
fagfeltet. En løsning kan være å tilegne seg generell 
kompetanse i Norge, for så å dra til utlandet for å 
skaffe seg spisskompetanse. 

Etter endt utdannelse innen fornybar energi 
blir man verken økonom eller ingeniør. Trenger 
arbeidsmarkedet folk med tverrfaglig utdan-
nelse, eller er det bare kandidater med spisskom-
petanse som er attraktive? Holder det med en 
bachelorgrad, eller er en mastergrad ”et must”? 
Vi har vært i kontakt med to store aktører innen-
for privat og offentlig sektor for å gi deg svaret: 
Statkraft og Norges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE). 

tverrfaglig

Tekst: Tor-Håkon Ruud og Didrik Gjestvang

Er det behov for

innen fornybar energi?
kompetanse
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Naturainnova er linjeforeningen for masterstuden-
tene innen naturbasert reiseliv. Vi er gjengen som 
skal være med på å redde Norge når oljen forsvinner, 
ved å utbedre og utvikle reiselivet i Norge. Reise-
liv er verdens raskest voksende næring. Samtidig 
er fokuset rundt klima og miljø med på å fremheve 
grønne og miljøvennlige reiselivstrender blant 
mange turister. Her har Norge et enormt potensial 
med masse vakker og like fullt tilgjengelig natur. På 
studiet lærer vi om tilrettelegging, økonomistyring 
og markedstrender tilknyttet reiselivet, og får gjen-
nom utdanningen grunnlag til å starte egen næring 
eller gjøre reiselivsrelaterte oppgaver både i Norge 
og utlandet. 

Vår største styrke er et tverrfaglig miljø blant stu-
dentene, med folk fra inn- og utland med svært for-
skjellige bachelorgrader. Ulikhetene gir grunnlag for 
mange uenigheter rundt utnyttelsen av Norsk natur, 
og bidrar sånn sett til mange lærerike diskusjoner.

Når det gjelder linjeforeningens arbeid er vi fortsatt 
i startgropa fordi foreningen de siste årene har ligget 
i brakk. Vi håper på å få i gang mange spennende 
tilbud etter hvert, selv om den lave studentmengden 
kan være en stor utfordring. Hittil har vi spis litt 
pizza sammen, og hatt en bålkveld med videre sjan-
glende gange ned til bodegaen. Vi har også prøvd å 
kartlegge en del seminarer/konferanser rundt om-
kring i sør-Norge og har som mål at noen av våre 
studenter skal være der det skjer når viktige konfer-
anser gjennomføres. Ellers ser vi alle fremover til en 
julelunch som foreningen håper kan være en årlig 
greie. 

Et viktig steg for oss vider bør være å knytte et tet-
tere samarbeid til de andre foreningene på instituttet. 
Naturbasert reiseliv er på mange måter sterkt tilknyt-
tet skognæringen og naturforvaltningen, like fullt 
som det kan tvinnes inn i arbeidet med å opplyse og 
fremheve fornybar energi. Så da strekker vi en hånd 
til alle… 

Amund Kristiansen, Leder Naturainnova

foreningen på Ås. Skogbrukerforeningen har gamle 
tradisjoner som fremdeles holdes i hevd, som blant 
annet skogbrukerballet og dåp. Der sist nevnte er en 
gammel og bevart hemmelighet. Ingen vet hva som 
skjer på den dåpen før man selv har blitt døpt, og det 
er ikke sikkert du husker det etter at du har blitt døpt 
heler.

Skogbrukerforeningen sin visjon og målsetning er å 
skape ”Et begeistrende skogmiljø på UMB”. Og for 
å nå dette målet. Har Skogbrukerforeningen inngått 
avtaler med skognæringen som gir oss muligheten til 
å delta på arrangmenter i Norge og utenlands. Skog-
brukerforeningen ser på dette som et godt virkemid-
del for gi studentene et bredere innblikk i hva som 
foregår i egen næring uten om det teoretisk. Dette vil 
også ruste kandidatene til bedre og takle en jobbsitu-

asjon når den tid kommer. Status for skogbrukerfore-
ningen er at foreningen øker i antall og aktiviteter.

Et lite utdrag fra aktivitetene det siste året:
• Vårseminar, der tema var Skog og miljø
• Årsmøte
• Tur til Elmia Wood i Sverige, med besøk hos  
 den svenske skogbrukerforeningen 
• Tur til Norsk Skogforum på Honne 
• Kubikk-Forum
• Halvårsmøte

Kommende aktiviteter:
• Kubikk-Forum
• Skogbrukerballet
• Faglig tur
• Vårseminar
• Årsmøte

Ellers ønsker skogbrukerforeningen alle skoginteres-
serte uavhengig av linje velkommen som medlem-
mer. (Pr nå er 20% av medlemsmassen fra andre 
linjer enn skog).

Mvh 
Styret i Skogbrukerforeningen 

Skogbrukerforeningen
Tekst:: Ove S Munthe-
Kaas og Helge S Holte

Skogbrukerforeningen ble 
stiftet på Agrarmetropolen 
det herres år 1911. Siden 
den gang har foreningen 
vært en pioner blant linje 
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Naturforvalterlaget 
(NF-laget) er linje-
foreningen for de 
som studerer økologi 
og naturforvaltning 
ved INA og har eksistert siden 1970-tallet. Vi job-
ber for å fremme det sosiale og faglige for studen-
tene med flere arrangementer gjennom semesteret. 
I tillegg setter vi samarbeid mellom de andre 
linjeforeningene på instituttet høyt, og dette er noe 
som har forbedret seg mye de seneste årene etter 
at hele instituttet samlet seg under det nye bygget 
på Sørhellinga. INA- studentenes årlige julebord er 
et eksempel på samarbeidet mellom linjeforenin-
gene. Av andre aktiviteter arrangerer NF-laget blant 
annet bålkvelder, vorspiel, foredrag, filmkvelder 
og overnattingsturer gjennom skoleåret. Dette nye 
tidsskriftet på INA har nå tatt over stafettpinnen fra 
våres tradisjonsrike medlemsorgan, NF-nytt, som 
vi sist ga ut våren 2009. NF-laget har også en viktig 
rolle ved studiestart, hvor vi er med på å motta og 
integrere nye studenter på UMB gjennom fadder-

arrangementer. Vi ser det som svært viktig at nye 
studenter blir kjent med, og føler seg som en del av, 
fellesskapet på universitetet og på instituttet. 

I dag består styret i NF-laget av 5 studenter:
Christian Dufseth (leder)
Torbjørn H. Kornstad (nestleder)
Roar Økseter (økonomiansvarlig)
Heidi Martens (arrangementsansvarlig)
Ingrid Nerhoel (markedsføringsansvarlig)

Styret sitter ett år om gangen, og det velges nytt 
styre på årsmøtet i februar. Vi har også en egen re-
visor, som i år er Guro O. Strætkvern. NF-laget har 
kontor i 2. etasje på Sørhellinga, og besøk gjerne 
www.naturforvalterlaget.org.  

Vi i styret har det moro både i planleggingsfasen 
og under gjennomføringen av våre aktiviteter, og 
for det meste pleier det å være meget godt oppmøte 
på arrangementene. Det anbefales å engasjere seg 
i foreningslivet i løpet av studietida på Ås, det er 
både lærerikt og sosialt!  

Mvh Styret i NF-laget

Høsten 2008 ble det 
startet opp en ny studi-
eretning på INA, Forny-
bar Energi. Selvfølgelig 
måtte også fornybarstu-
dentene ha en egen lin-
jeforening, og en gruppe 
ildsjeler gikk så sammen 
og dannet Energiforenin-
gen 6.oktober 2008. En-
ergiforeningen er stiftet 
av og for alle studenter 
på UMB som har inter-
esse av fornybar energi. 
For tiden er vi 37 med-
lemmer og vi vil gjerne bli flere. Alle er velkom-
men, også studenter fra andre studieretninger på 
universitetet. Vi jobber for å knytte bånd mellom 
studenter og næringslivet allerede i studietiden og 
for å øke trivselen blant studentene. Foreningen 
gjennomfører mange ulike aktiviteter, som utferder, 
sosiale aktiviteter, debatter, gjesteforelesninger, 

Naturforvalterlaget 
Tekst: Christian Dufseth

konkurranser med mer. 

Etter skolestart i høst hadde vi en utferd til Heimdal 
Fjernvarmeanlegg utenfor Trondheim og Norges 
største vindmøllepark på Smøla. Våre medlemmer 
ble også invitert av vår hovedsamarbeidspartner 
Statkraft til å delta på NEREC, North European Re-
newable Energy Convention, på Norges Varemesse 
på Lillestrøm i september. Her fikk vi full tilgang 
til både utstillinger og konferansen. Vi fikk en unik 
mulighet til å knytte kontakt med energibedrifter og 
få informasjon som kan hjelpe oss med å stake ut 
kursen videre i utdannelsen. I løpet av våren 2010 
vil vi arrangere flere turer, bedriftsbesøk og en rekke 
sosiale arrangementer på campus.

Vi sender ut informasjon til våre medlemmer på 
e-post, og har nå opprettet en egen facebook-profil 
som vi oppfordrer medlemmene å bli tilhenger av. 
Her vil vi formidle relevante artikler og publisere 
informasjon, i tillegg til at vi legger ut informasjon 
på vår hjemmeside.

Energiforeningen ønsker alle interesserte velkom-
men som medlem. Se www.energiforeningen.org for 
mer informasjon.

Energiforeningen
Tekst: Carsten Høy
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Stortinget har bestemt at utdanningsinstitusjonene 
NVH og UMB skal bringes sammen til et nytt 
universitet på campus Ås, og her skal også Veter-
inærinstituttet lokaliseres. UMB har i dag åtte insti-
tutter, mens NVH har fire. Organiseringen av det nye 
universitetet er den store utfordringen for partene, og 
det meste er foreløpig i det blå. 

Strukturen på campus Ås har vært i stadig endring 
siden opprettelsen av den høyere utdanningsinstitus-
jonen i 1859. På slutten av 1980-tallet hadde NLH 
nærmere 40 institutter; disse ble i 1990 offer for 
solid effektivisering og samorganisering. Blant an-
net ble fem institutter relatert til skogfag redusert til 
ett. Studiet naturforvaltning ble besluttet igangsatt i 
1971, og like etterpå så Institutt for naturforvaltning 
(INA) dagens lys. De første studentene ble tatt opp 
i 1972 og gikk ut som NLH-kandidater i 1976. 
Institutt for naturforvaltning ble senere i 1990 slått 
sammen med Institutt for zoologi og Institutt for 
botanikk til Institutt for biologi og naturforvaltning; 
som deretter i 2003 ble slått sammen med Institutt 
for skogfag til Institutt for naturforvaltning (dagens 
INA).

Fakulteter som utgangspunkt
30. juni i fjor skrev UMB og NVH til Kunnska-
psdepartementet at “partene er enige om at det nye 
universitetet bør ha fakulteter som utgangspunkt for 
organisering av den faglige virksomheten”. Prorektor 
Ruth Haug skriver i en e-post til Eviggrønn at in-
genting er endelig avgjort når det gjelder fakulteter; 
det er fortsatt en lang vei frem før vi vet sikkert 
hvordan det nye universitetet skal organiseres. Hun 
viser til rektoratets blogg, hvor det står at UMB i 
disse dager nedsetter en komité som skal legge frem 
forslag til hvordan UMBs fagområder skal organis-
eres. 

Interimsstyrets Hans Gran antyder overfor oss at 
NVH og Institutt for husdyr- og akvakulturviten-
skap trolig vil utgjøre et fakultet. Resten av UMBs 
nåværende institutter går en uviss framtid i møte. 
Dette bekrefter også instituttleder ved INA, Hans 
Fredrik Hoen. Han sier at det er vanskelig å spå 
hvilken betydning sammenslåingen vil få for insti-
tuttet. Det er mulig at fakultetene vil overta insti-
tuttenes rolle, men det vil da kuttes kraftig i antallet. 
Man kan også ende opp med et fakultetsnivå over 
instituttnivået, slik det er ved større universiteter 
som for eksempel UiO og NTNU.

Konsekvenser for INA
Når vi ber Hoen om å skissere opp muligheter for 
organisering av INAs aktiviteter i framtiden ser han 
for seg ulike veier vi kan ende opp med å gå:

1. Hele eller deler av INA går inn som en del av et 
miljøfakultet som vil ta for seg de deler av univer-
sitetets forskning og utdanning som er knyttet opp 

Ulvetid
Tekst: Harald Sakarias Brøvig Hansen

- for instituttet

Illustrasjonsfoto: Sørhellinga fra umb.no

Etter planen skal Norges veterinærhøgskole og 
Universitetet for miljø- og biovitenskap fusjon-
eres til et nytt universitet for life sciences i 2018. 
Vi har sett på i hva dette vil bety for Institutt for 
naturforvaltning.

Eviggrønn_utkast-4.indd   6 02.02.2010   18:22:46



Eviggrønn nr. 1 - 2010
7

Eviggrønn nr. 1 - 2010

mot miljøproblemer, konkret eller perifert. Andre 
institutter som kunne bli koblet til et slikt fakultet 
er IPM, ILP, og NORAGRIC, men mange andre er 
også interessert i merkelappen ”miljø”. Hvordan 
andre fakulteter vil organiseres i en slik situasjon er 
vanskelig å si.

2. Institutter med nærliggende fagområder går sam-
men og danner et fakultet. Da kan INA tenkes å gå 
sammen med IPM og ILP.

3. Universitetet får en tradisjonell disiplinbasert 
fakultetsdeling, og deles opp i en samfunnsvitenska-
plig/økonomisk, en teknisk og en biologisk del. 

Søkertallene til instituttets opprinnelige bachelor-
programmer har siden 2000 vært synkende, og 
særlig skogfag opplever vanskeligheter med rekrut-
teringen. Det er ifølge Hoen en stor utfordring for 
INA og UMB å snu denne trenden. Vi er likevel 
inne i en periode hvor skog stadig omtales som en 
del av løsningen på energi- og klimaproblemene, og 

forhåpentligvis vil flere i tiden som kommer se 
viktigheten av instituttets interdisiplinære studier. 
Det nye studieprogrammet i fornybar energi op-
plever svært god søkning, og er ifølge Hoen et godt 
eksempel på utvikling av et framtidsrettet tilbud 
basert på INAs og UMBs kompetanse og tradisjoner. 
Dersom en disiplinbasert fakultetsdeling av univer-
sitetet fører til en splittelse av INAs fagområder, 
mener mange ved instituttet at dette vil være svært 
skadelig for kompetansen i norsk naturforvaltning og 
skogbruk – kandidater som uteksamineres fra Ås er 
kjent for å ha en solid, tverrfaglig basis som legger 
vekt på å innhente solide data og gjøre helhetlige 
analyser basert på ulike fagområder. 

Instituttlederen bemerker at INA er det institutt ved 
UMB som for tiden produserer flest publikasjons-
poeng. INA initierte blant annet UMBs satsing på 
studieprogrammet i fornybar energi, som ved oppret-
telsen i 2008 straks ble universitetets mest populære 
program. Insituttet hadde også en sentral rolle i 
arbeidet med søknaden om et forskningssenter for 
miljøvennlig energi (FME) som UMB, i samarbeid 
med andre, fikk tildelt i begynnelsen av 2009. Dette 
viser at INAs flerfaglige miljø leverer gode resultater 
og bidrar konstruktivt i en framtidsrettet utvikling til 
beste for hele UMB. Derfor er det viktig for univer-
sitetet å finne løsninger på samorganiseringen av det 
nye universitetet som viderefører og gir utviklings-
muligheter for et slikt tverrfaglig fagmiljø som INA 
representerer.

Som nevnt er det nedsatt en komité som skal arbeide 
med organiseringen, og til neste år skal UMB velge 
ny rektor og nytt universitetsstyre. Mye er i gjære, 
og vi vil følge instituttets utvikling og prosessen 
rundt utformingen av det nye universitetet med et 
kritisk blikk. Enn så lenge får vi glede oss over INA 
slik det eksisterer på Sørhellinga i dag. 

Illustrasjonsfoto: Sørhellinga fra umb.no

Følg utviklingen:
http://www.umb.no/fusjonsprosessen
http://www.umb.no/rektoratet/
http://www.lifesciences.no/
http://www.umb.no/ina
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Å stå tidlig opp på torsdager er ikke det Ås-studen-
tene er best på. At hele 15 studenter klarte å komme 
seg ut på E6’en før sola så mye som hadde begynt å 
tenke på å stå opp torsdag 17. september,  er impon-
erende. Programmet var spikra; Heimdal Varmesen-
tral etterfulgt av Smøla Vindpark og til slutt sosiali-
sering i Trondheim. Vi skulle være på Trondheim 
Energis anlegg klokka ett denne torsdagen, og før 
det rakk vi både pol og gratis marsipankake på City 
Syd. Trondheim Energi eies av Statkraft, og leverer 
fjernvarme til 6500 bygg og privatboliger. Etter ett 
par timer med informasjon og omvisning på varme-
sentralen, satte vi oss i bilene igjen, denne gangen 
med kurs vestover. 

Takket være veiarbeid på E39 fikk vi på turen 
mot havet gleden av å oppleve Kyrkseterøra, hvor 
det viste seg at det finnes både kinarestaurant og 
utendørs dametrim. I 10-tiden var vi fremme på 
Smøla. Vi installerte oss i hytter, og hver og en 
ladet batteriene på foretrukken måte. Neste morgen 
innfant vi oss i kommunehuset til Smøla kommune 
klokka ni. Det viste seg imidlertid at vi kunne ha 
sovet en halvtime lenger, da Hafslunds ansatte ga 
inntrykk av at det akademiske kvarter utvides med 
rundt 100% når man entrer arbeidslivet. Etterhvert 
fikk vi likevel en innføring i prosessen rundt byg-
gingen av vindparken; problemstillinger i forkant, 
endringer underveis og holdinger i etterkant. Der-
etter bar det ut til selve vindparken, før vi avsluttet 
besøket med utstillingen «Møter med vinden» på 
Gurisenteret.

Etter to intensive 
dager med mye 
kjøring, kom vi 
så til Trondheim 
fredag ettermidd-
ag. Her skulle vi 
bli resten av helga 
og nyte (ute)livet 
på Norges nest be-
ste studiested. Og 
byen skuffet ikke. 
Riktignok klarte 
de fleste av oss å 
ende opp på et av 
stedene med byens 
høyeste ølpriser, 
men skitt au. Artig 
var det! Lørdagen 
var det sommer i 
bartebyen, og NT-
NUs linjeforeninger arrangerte sitt årlige badekarsei-
las på Nidelven. Det var kostymer, flåter og badekar 
få har sett maken til, om de da ikke har Tatt Sjansen 
på Ås. En tradisjon verdt å la seg inspirere av var 
imidlertid den siste delen, der det var om å gjøre å 
kaste mest mulig stinkende dritt på hverandre, innta 
de andres båter, senke disse og bli «last boat float-
ing». Her aner vi potensiale!

Vindkraft på Smøla
Turens faglige høydepunkt var uten tvil da vi kjørte 
opp foran vindmølle nummer 47 i Smøla Vindpark. 
Synet av 15 studenter som hoppa og spratt ut av 
bilene kan ikke ha minnet om mye annet enn et 
skikkelig kuslepp. Vindmøller har en utrolig sym-
boleffekt, og det er nok mye derfor de skaper en slik 
entusiasme. I tillegg til å se fornybar ut, har også 
vindkraft et stort potensial til å bidra til økt andel 
fornybar energi. Det er prosjektert at halvparten  av 
Europas elektrisitetbehov i 2020 kan dekkes av vind-
kraft, og i Norge anslås det at vindkraftproduksjonen 
i 2020 har økt fra dagens < 1TWh til nesten 5 TWh. 
Dette vil imidlertidd avhenge av at det investeres i 
sektoren, noe vi håper vil skje snarest.

Vindmøller, søppel og badekar
Enhver forening med respekt for seg selv ar-
rangerer i ny og ne en utflukt til et sted der man 
hverken er omgitt av kjent natur, kjente bygnin-
ger eller kjente foreninger. Energiforeningen ved 
UMB fikk se vakker nordmørsk natur, rosakledde 
NTNU-studenter og majestetiske vindmøller 
da vi, i samarbeid med Statkraft, dro på tur til 
Trondheim og Smøla!

Tekst: Marte Nyheim
Foto: Sean N. Haldane
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Fjernvarme i Trondheim
Selv om det bare er plass til et høydepunkt, fikk 
ikke Smølas vindmøller engang verdig konkurranse 
av Heimdals fjernvarmeanlegg. Kommentarer fra 
våre naturvernende medstudenter om at vi omfavner 
alt som er av fornybare energiprosjekter uten å 
vie miljøkonsekvensene en tanke, kan nå endelig 

tilbakevises. For på Heimdal Fjernvarme ble det ikke 
mange hete omfavnelser. Fjernvarme som distri-
busjonsmetode er absolutt god. Og så lenge varmen 
kommer fra fornybare kilder uten forurensing, som 
biomasse, er det også et positivt bidrag til energimik-
sen. Men å brenne både organisk og uorganisk søp-
pel med utlispp av blant annet NOx, SO2 og CO, og i 
tilllegg tre måneder i året gjøre dette  uten at varmen 
utnyttes i det hele tatt, gjorde ikke noe særlig positivt 
inntrykk. Anlegget har riktig nok rensing,  betaler 
NOx-avgift, og holder seg godt innenfor utslippstilla-
telsen. Allikevel er det utslipp forbundet med ener-
giproduksjonen, og det burde ikke være nødvendig 
med de energikilder vi har tilgang på i dag. Det kom 
også fram at en mye større andel av søppelet må 
kjøres på deponi etter brenning enn etter kildesorte-
ing, noe som heller ikke trekker opp. Vi kan med 
andre ord være kritiske når det er grunn til det!

Alt i alt hadde vi en bra tur, og undertegnede gleder 
seg allerede til flere utflukter sammen med denne 
herlige gjengen. En gjeng som forøvrig gjerne kan 
utvides, håper flere blir med på neste tur! Hvor den 
vil gå vet vel enda ingen, men personlig holder jeg 
en knapp på et lite seilas... Uannsett, tusen takk for 
ei kjempehelg både til de som tok i mot oss, de som 
arrangerte og ikke minst de som var med!

Vindmøller, søppel og badekar
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Julebordtradisjonen har sitt opphav i middelalderen, 
da det var vanlig å dekke opp et rikelig matbord slik 
at fattige kunne spise seg mette. I dag er julebord et 
selskap eller en fest som arrangeres rundt juletider 
av bedrifter, organisasjoner 
eller privatpersoner, der det 
serveres tradisjonell julemat 
og alkoholholdig drikke. 23. 
november var det linjeforenin-
gene på INA sin tur! 

Kvelden var kommet og 
det var duket for fest, reg-
net dalte ned i skjul og alle 
hjerter gledet seg. Varm 
gløgg ble servert som 
velkomstdrikk, og det var 
rom for litt ”small talk” før 
middagen ble servert. På 
menyen sto ribbe, medis-
terkake, julepølse, pin-
nekjøtt og vegetarmat med 
tilbehør, her skulle alle bli 
mette. Studentene koste 
seg i festlig lag. Etter hvert 
kom studentkorpset Åsblæst’n 
for å underholde, og glade 
juletoner spredde seg lett blant 
publikum. Det ble latter, sang 
og ikke minst taler. Enhver 
INA-dame og INA-mann følte 
seg beæret og verdsatt et-
ter damenes og herrenes tale. 
Talerne var flinke og hadde 
artige poeng.

Etter at maten hadde sunket 
litt var studentene danselystne, 
og guttene bydde opp til dans som aldri før. 
Om det var klokkeslettet, den konsumerte mengden 
drikke av forskjellig slag eller bare rein danselyst i 
en ung manns hjerte vet man ikke, men flinke var de! 
Når alt var over og dørene stengte, forflyttet festen 
seg til Sørhellinga og fortsatte ut i de sene natte-
timer. Studentene var svært fornøyde med kvelden 
og lovpriste julebordkomiteen bestående av Chris-

tian Dufseth, Ludvig Fjeld, Cecilie Fongen, Erlend 
Hansen, Heidi Martens, Ingrid Nerhoel og Brede 
Rogstadkjærnet, for en fabelaktig innsats! 

Julebord!
Tekst: Ingrid S. Pedersen
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To masterstudenter: 
Tekst: Ingrid S. Pedersen

Hvordan fant dere ut hva dere ville skrive master 
om?
”Vi så etter om det var noe i masteroppgave 
katalogen til INA som falt i smak, begge 
hadde lyst til å skrive om vilt”, sier Dufseth. 
Fiskvik legger til at de i samarbeid med den 
ene veilederen, Per Wegge, valgte et prosjekt 
der de skulle GPS-merke tiur for å kartlegge 
atferd i spillperioden. Det var nok data for to, 
og derfor har de gjort feltarbeidet i fellesskap 
og tenker også å skrive oppgaven sammen. 
Guttene forteller at de har vært ute i felt og 
GPS-merket tre tiur som de har fulgt fra 
spilleperioden i starten av april til i begyn-
nelsen av august. Etter at de fjernet GPS-
senderne på tiurene fikk de ut om lag 6500 
plott som de er i ferd med å legge inn på 
kart. Slik kan de ganske nøyaktig se hvordan 
tiurene har beveget seg i den aktuelle peri-
oden. De vil blant annet forsøke å kartlegge 
atferden og eventuelle interaksjoner mel-
lom de ulike individene før, under og etter 
leiken. Det er også interessant å se om hvert 
individ har eget territorium på leiken, hvor 
store de eventuelt er, og om de overlapper. 
De vil teste hypotesen om at tiur har et eksklusivt 
kjerneområde om dagen, vegetasjonskartlegge disse 

og måle sikt der. I tillegg vil de måle naboflater 
rundt for å se om tiuren prefererer tettere skog med 
beiteflater i kjerneområdet. Feltarbeidet har foregått 
i Varaldskogen øst for Kongsvinger, og nå gjenstår 
tyding av data og skriveprosessen. 

Er det en fordel å skrive sammen?
Det kan være både positive og negative sider ved å 
skrive masteroppgave sammen. ”Det kreves mer av 
en oppgave som er skrevet av to personer, man må 
koordinere litt mer og er mer avhengig enn hvis man 

“De er fjellets menn, de studerer natur-
fovaltning ved INA og de planlegger å skrive 
masteroppgave sammen!”

Anders Fiskvik og Christian Dufset

De er:

Anders Fiskvik

er alene”, sier Fiskvik. Det er mye statistikk og 
regning hvor det fort kan bli feil. Da er det greit å 
være to til å se over og rette. I tillegg kan det opp-

stå uenigheter, men de har god erfaring fra 
tidligere samarbeid så dette har de tro på.

Hvordan tror dere det blir å komme ut i 
jobb?
”Spennende og utfordrende”, svarer Duf-
seth med et smil om munnen. De er klare 
for å komme ut i jobb etter 5 år som stu-
denter, selv om de vil savne studielivet.  
Når man er student kan man disponere 
tiden litt som man vil, noe de setter pris på 
- spesielt under jaktsesongen… Begge ser 
for seg å jobbe med noe innen vilt. Uansett 
hvilken jobb de ender opp med, håper de 
det blir noe relevant slik at de får brukt 
kunnskapene sine. De ser fram til å prøve 
ut det de har lært i praksis. 

Christian Dufseth
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Den 28. og 29. september var 500 deltagere samlet 
på Clarion Hotel Gardermoen til nullutslippskon-
feransen ZERO09 for å bli inspirert og lære om 
hvordan vi kan lage et null-utslipp samfunn. På taler-
stolen sto alt fra norske politikere og samfunnstopper 
til viktige internasjonale stemmer i klimadebatten, 
og i salen ble det observert flere kjente politikere og 
næringslivsfolk – blant annet Abid Raja (V), som 
kanskje ble litt inspirert av å oppleve at han ikke 
klarte å svare for seg under en politikerdebatt på 
UMB i fjor vår, der temaet var miljø og bærekraftig 
utvikling. 

På Gardermoen var det også en god del UMB-stu-
denter, som hadde fått tilbud om å delta gratis gjen-
nom Tekna. Jeg skal her gi alle dere som ikke var der 
en liten smakebit på mine helt subjektive inntrykk 
fra dagen. 

Det internasjonale perspektivet
Dagens hovedtaler var økonomen Sir Nicholas Stern 
som ledet arbeidet med Stern-rapporten som kom i 
2006. Denne rapporten listet en rekke eksempler på 
hvilke effekter klimaendringer kan føre til og hvilke 
kutt som er nødvendige for å unngå disse. I sin tale 
fokuserte Stern på faktiske kutt fremfor prosentvise 
kutt, og sa at vi må ned på 2 tonn utslipp per hode 
innen 2050. I Norge slipper vi ut i gjennomsnitt 11 
tonn per hode, så her har vi noe å jobbe mot. 

Sivan Kartha, forsker fra Stockholm Environment 
Institute, påpekte deretter viktigheten av samarbeid 
mellom u-land og i-land for å få til endringer, men 
etterlyste en større forståelse for at ulike deler av 
verden har svært ulike forutsetninger for å bidra med 
redusering i utslipp. Han påpekte at for ambisiøse 
krav til u-land om å begrense sine utslipp, blir som 
å kreve at de skal hoppe uten fallskjerm. Derfor må 
i-landene dra det største lasset og ikke forutsette at 
den fattige delen av verden skal ta en urimelig stor 
del av ansvaret.

Det norske perspektivet
Helge Lund, konsernsjef i Statoil(Hydro), var 
oljenæringens talsmann på Zero. Han kom med 
argumenter som blir mye benyttet i klimadebatten 
for tiden: Verden er avhengig av olje og gass, og vil 
være det i lang tid fremover. Norge produserer ver-
dens reneste fossile energi, og bør fortsette med det 
så lenge det ikke finnes gode nok, og mange nok, 
alternativer.

Jørgen Randers, som ledet lavutslippsutvalget i 
2005, sa at lite er gjort etter at utvalget la frem 
konkrete kuttiltak og kostnadene for disse. Han ga 
følgelig norsk klimapolitikk en D+/C i karakter, og 
påpekte at politikerne ikke er i nærheten av å ha satt 
i gang tiltak som vil gjøre at vi når regjeringens mål 
om kutt i CO2-utslipp i 2020 (til et nivå som er 30% 
lavere enn i 1990). 

Klimatoppmøtet i København
Flere av innlederne snakket om klimatoppmøtet i 
København, men de fleste var skeptiske til hva som 
vil komme ut av møtet. Göran Persson, tidligere 
svensk statsminister, hadde liten tro på at klimat-
oppmøtet vil medføre store endringer. Han mente at 
det er et problem at ingen tar lederskapet for klima-
bevegelsen internasjonalt. FN gjør det ikke tydelig 
nok, men han hadde et håp om at G20 kan bli den 
autoriteten som klarer å få til de store endringene.

Jonathan Lash, leder av World Resource Insti-
tute, mente at USA ikke har oppnådd den politiske 
endringsviljen som er nødvendig for at landet skal 
kunne bidra konstruktivt i forhandlingene, og at 
krav om at befolkningen må gjøre noe kan resultere 
i opprør. Han kom med et eksempel på en kampanje 
i nordamerikanske medier som fronter: ”CO2 er 
nødvendig for planter og dyr, høyere CO2 innhold 
vil gi mer robuste habitater og økosystemer” (se for 
eksempel youtube.com: CO2 Is Green Contact Your 
Senator Today). 

Tekst: Maja Stade Aarønæs

Zero 09 tok pulsen på

klimadebatten

Eviggrønn_utkast-4.indd   12 02.02.2010   18:23:01



Eviggrønn nr. 1 - 2010
13

Eviggrønn nr. 1 - 2010

Avslutning
Dagen ble avsluttet med et 
foredrag av naturfotografen 
Mattias Klum, som viste 
bilder og fortalte om fantas-
tiske naturopplevelser, og om 
hvordan han har opplevd at 
menneskelig påvirkning truer 
vår fantastiske naturarv. Og 
det var ikke fritt for at jeg dro 
på smilebåndet når forsamlin-
gen sukket like henført som 
en gjeng 14-åringer gjorde når 
Leonardo DiCaprio dukket 
opp på lerretet i Titanic (men 
denne gangen var det en oran-
gutangunge).  

Min konklusjon er at det var 
en interessant dag, med mange 
ulike perspektiver på et 
bredt og komplisert tema.  
Jeg vil rose arrangørene 
for at de klarte å blande optimisme og pessimisme i 
forhold til dagens og fremtidens situasjon for klima. 
Det er lett å bare fokusere på alt som er vanskelig og 
virker håpløst, men det er viktig å samtidig gi in-
spirasjon og håp om at det nytter å engasjere seg. Og 
flere av dagens foredragsholdere poengterte at kli-
maspørsmål må prioriteres høyere, men at vi klarer 

det hvis vi vil. Dersom det arrangeres noe lignende 
neste år, anbefaler jeg å holde ører og øyne åpne 
for å få en mulighet til å se hva de store gutta og de 
kule damene driver med. Sjekk gjerne ut noen av 
foredragsholderne og hva de driver med; du kommer 
garantert til å lære mye nyttig om klimadebatten som 
du ikke lærer på forelesning!

Lord Nicholas Stern fra Zero.no

10.02.2010 12.15  SU105 
10.03.2010 12.15  SU105
 
24.03.2010 12.15  SU105 

14.04.2010 12.15  SU105 

28.04.2010 12.15  SU105 
26.05.2010 12.15  SU105

Karsten Raulund Rasmussen: Tittel kommer senere. 
Per Wegge: INA Clearcutting and forest grouse: 30 years with capercaillie and 
black grouse at Varaldskogen. 
Bjørn Olav Rosseland: INA Fish farming past, present and future - facts and 
myths. 
Vidar Selås: INA Klimaeffekter, smågnagere og hønsefugler: noen prediksjoner 
basert på plantestresshypotesen. 
Erik Næsset: INA Tittel kommer senere. 
Tron Eid: INA Tittel kommer senere (Biomasserelatert). 

INA-seminarer Våren 2010:
Når         Hvor      Hvem, Hva

Eviggrønn_utkast-4.indd   13 02.02.2010   18:23:01



14
Eviggrønn nr. 1 - 2010 Eviggrønn nr. 1 - 2010

Det er fredag 13. november da INA-tidsskriftets ut-
sending brått husker at stillongsen ble liggende igjen 
på Ås idet han stiger ut av flyet utenfor Trondheim. 
En kald, blå vind tar tak i den tynne østlandskroppen 
og minner han på at han nå befinner seg utenfor den 
trygge Ås-bobla. Da er det godt å vite at han om ikke 
lenge skal drikke varm, statlig kaffe sammen med et 
ekte Ås-menneske, ja faktisk til og med en tidligere 
naturforvalterstudine!

Den miljøbevisste utsendingen fra INA reiste 
selvsagt ikke med fly, men med tog. Da han gikk av 
flybussen like etterpå visste han imidlertid lite om 
hvor lenge han skulle stå å fryse i påvente av buss 
11 som skulle transportere han til Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Det var en mager trøst at 
stoppestedet heter ”Iskremfabrikken”. Vel inne på 
direktørkontoret begynte vi med begynnelsen..

- Kan du fortelle litt om livet som Ås-student på beg-
ynnelsen av 80-tallet?
- Det føles lenge siden. Da vi flyttet til Ås i 1981 var 
jeg utdannet agronom på 22 år og hadde et barn på 
2 år. Selv om det var ganske vanlig på denne tida å 
ha barn som student var det ikke alltid helt enkelt, 
spesielt ikke på naturforvalterlinja med flere som-
merkurs. Hvis jeg konfronterte læreren med dette var 
svaret ganske enkelt at ”det har ikke jeg noe med”. 
Jeg trivdes imidlertid veldig bra. Jeg har aldri vært 
en utpreget fuglekikker eller botaniker og interes-
serte meg mer for økologi og samfunnsfag. Jeg ble 
faktisk boende på Ås i 20 år! 

- Har du noen råd til dagens studenter ved INA?
- All miljøvernforvaltning trenger den kompetansen 
naturforvalterkandidatene har. Vi ser at dette ofte 
er dyktige mennesker med gode karakterer som 
kan jobbe på et bredt område. De har også lett for 
å sette seg inn i nye problemstillinger. Et råd er å 
ikke nødvendigvis spesialisere seg for mye. Det er 
en utfordring også i DN at ansatte ikke interesserer 
seg bredt nok. Tar vi for oss klimaområdet ser vi at 
mange har fokus på enkeltfaktorer, som f.eks. skog, 
og at det er for få som jobber med hele bildet.

Praten går videre om tida da Sollie jobbet i Statens 
forurensingstilsyn (SFT). Hun fremhever spesielt 
forskjellen mellom å jobbe med en snever fagtil-
nærming, og det å jobbe i direktoratet med mer 
overordnede og samfunnsfaglige problemstillinger. 
Det er tydelig at overgangen til jobben som adm. dir. 
i DN var en befrielse for økologen og samfunnsmen-
nesket Janne Sollie. 

- Er det riktig å bruke store ressurser på å overvåke 
hvordan våre siste villmarker forsvinner? Burde ikke 
en større andel av ressursene rettes mot å verne de 
siste verdifulle områdene? 

- Vi har for lite respekt for vitenskapelig 
kunnskap. En bonde i Hedmark mener gjerne at 
han vet mer om den Norske bjørnestammen enn 
direktoratet og forskerne. At andre land sier vi 
har de beste overvåkningssystemene hjelper lite 
i denne sammenhengen, sier administrerende di-
rektør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne 
Sollie.

- Vi mangler en 

”forvaltningskultur”  
for natur

Tekst: Nils-Ener Lundsbakken
Foto: Geir Otto Johansen/Direktoratet for 
naturforvaltning
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- Dette er et godt spørsmål, men det er også ganske 
tabloid. Det er riktig at vi med jevne mellomrom har 
en kartlegging av hvor mye villmark vi har som de-
fineres som uberørt. Jeg mener også at alt for få har 
forstått at arealinngrep er den største trusselen mot 
vern av biologisk mangfold. Hvis vi sier vi har 10 
prosent uberørt villmark i Norge i dag er det imidler-
tid ikke nødvendigvis slik at det er disse områdene 
som er biologisk mest viktig. 
Faktum er at mange av de 
biologisk viktigste områdene er 
bygd ned. Et godt eksempel her 
er området rundt Oslofjorden. 

- Er det et for ensidig fokus på lav konfliktgrad i 
skogvernet slik Naturvernforbundet hevder?
- Svaret på denne problemstillingen er spørsmålet 
om hva som er politisk mulig i Norge i dag. Privat 
eiendomsrett står sterkt og vi ser at til og med stat-
sallmenninger er problematisk å verne. Det hadde 
ikke vært mulig å verne så mye som vi har gjort de 
senere årene uten frivillig vern.

- Er det for lite penger til frivillig vern når Skogeier-
forbundet krever mer?

- Jeg er helt enig med Skogeierforbundet i at det fra 
politisk hold settes av for lite midler til denne ord-
ningen. Hvilken agenda Skogeierforbundet har for å 
fremme et slikt krav kan sikkert diskuteres.

- Er miljøkompetansen i kommunene god nok?
- Nei, den er dessverre alt for dårlig. DN har i det 
siste blant annet gått ut i Nationen med et utspill 
om dette. En undersøkelse, gjennomført av SFT 
og DN i 2008, tok for seg forsøpling og stengsler 
i strandsonen. Resultatene viser at oppfølging av 
dette arbeidet i kommunene er for dårlig. Vi skal nå 
gjennomføre tilsvarende undersøkelse på motorferd-
sel og avløpsanlegg. Det har blant annet blitt satt av 
ekstra midler til opplæring på relevant lovverk og 
etablert nettverk for kompetanseoverføring for kom-
munesektoren, men det bør helt klart gjøres mer på 
dette feltet. Vi erfarer at kommunalt miljøvernarbeid 
er meget personavhengig og at den enkelte ordførers 
holdning til naturforvaltning er sterkt avgjørende.

Jeg legger merke til at direktøren blir ekstra engas-
jert av mitt siste spørsmål og benytter anledningen til 
å stille et relevant spørsmål på vegne av våre kjære 
fornybar-energi-studenter på instituttet.

- Når får vi en nasjonal plan for vindkraft? Er ikke 
de samme behovene tilstede som det i sin tid var for 
å få en samlet plan for vannkraft?
- Jeg er enig i at de samme betingelsene er tilstede 
og at vi trenger en overordnet plan for vindkraftut-
bygging. Vi har et mål om å bygge ut vindkraft til 
produksjon av 3 TWh årlig, noe vi ennå ikke er i 
mål med. Fra politisk hold har det heller ikke vært 
ønskelig med en overordnet plan så langt. Norge 
skal nå i gang med forhandlinger med EU om forny-

bardirektivet, 
og i dette vil 
det antagelig 
være krav 

om å øke an-
delen fornybar energi med 13 prosent fra dagens 60. 
Jeg kan svare deg at jeg tror det kommer en nasjonal 
plan for vindkraft, men om den kommer som direkte 
følge av direktivet er usikkert.

- Sommeren 2009 har DN blitt kritisert av saue-
bønder i Hedmark på grunn av fredning av Galventi-
spa. Hva sier du til de som hevder DN har gått for 
langt i å utøve skjønn i forbindelse med rovviltmeld-
inga?
- DN får spesifikke signaler fra den til enhver tid 
sittende politiske ledelse og vi er mer gjennomreg-

“Vi har til og med stortingspolitikere 
som kan finne på å spørre om vi trenger 

villaksen når vi har oppdrettslaks!”
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ulert enn folk tror. Dersom DN skulle gå for langt 
i å utøve skjønn i en retning blir vi raskt korrigert. 
Vi ønsket å flytte Galventispa på et tidlig tidspunkt, 
men dette var lettere sagt enn gjort. Tispa har nok 
fått ”flere skrammer” fra forsøk på å krysse hin-
dringer, noe som gjør den ekstra vanskelig å flytte.

Min tilmålte tid gikk mot slutten og den statlige 
kaffekoppen var for lengst tom. Det var på tide å 
legge frem det avsluttende 1000-kroners-spørsmålet.

- Hva må skje for at vi greier å stanse tap av biolo-
gisk mangfold? Er du optimist i forhold til dette?
- Jeg vil først si at det er mange faktorer som taler 
i mot oss i dette spørsmålet. Vi vet for eksempel at 
klimaendringene alene er årsak til at mange arter er 
truet og vil dø ut i tiden som kommer. Når det er sagt 
har vi også noen positive tiltak å vise til. Den nye 
naturmangfoldloven er et godt tiltak som blant annet 
legger opp til at det skal foreligge handlingsplaner 
for truede arter. Statsråden har også uttalt at han 
ønsker en halvering av antall arter på rødlista innen 
2020. Jeg vil si vi er i godt arbeidsmodus når det 
kommer til å nå dette målet. 

- Det store problemet er å få folk flest til å forstå 
problemet, sier Sollie alvorlig. Vi har til og med 
stortingspolitikere som kan finne på å spørre om vi 
trenger villaksen når vi har oppdrettslaks! Vi har 
en høstingskultur, men ingen forvaltningskultur i 
Norge. I Europa forøvrig har man i langt større grad 
innarbeidet begrepet ”bærekraftig forvaltning”, mens 
vi i Norge tror vi er gode på dette bare fordi Gro var 
talskvinne for begrepet på 80-tallet. Naturmangfold-
loven slår fast at erfaringsbasert og vitenskapelig 
kunnskap skal likestilles, men vi ser at de som har 
de mest behagelige løsningene får oppslutning. Vi 
har også tilfeller der forskningen operer med et gitt 
antall individer av en art, mens for eksempel Bonde 
og småbrukarlaget har et høyere tall. I en rekke saker 
vil resultatet etter politisk behandling  gjerne være et 
kompromiss der man møtes på midten, og det viser 
at respekten for vitenskapelig kunnskap er svekket.

Jeg ser på klokka og oppdager at jeg må tilbake 
til Iskremfabrikken for å rekke bussen. Vi takker 
hverandre høflig for samtalen og er enige om at det 
er blitt for mørkt ute til å ta et brukbart portrettbilde. 
Vi blir enige om at pressebildene på DNs nettsider 
egner seg til formålet. Vel inne på bussen slår det 
meg at hun lot være å svare på mitt siste spørsmål: 
”er du optimist?”

Trillemarka

I januar 2008 vart det verna eit 147 km2 stort natur-
reservat i området Trillemarka-Rollagsfjell, der 
50 km2 alt var verna. Området ligg i kommunane 
Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. Denne saka vart 
kjent som ein svært stor konfliktsak, og fekk stor 
dekning i riksdekkande media. Det var i forkant av 
vernet. Etter vernet var det nokre veker med meir 
mediedekning, før saka ”døde stille hen”. Mange lur-
er derfor på kva som skjer i Trillemarka no, og vi har 
undersøkt med to som burde ha ein viss peiling på 
saka. Det dreier seg om professor Sigmund Hågvar 
på vårt eiget institutt, og ordførar Kari Ask i Sigdal 
kommune som også sitt som leiar i forvaltingsstyret.

Ny praksis etablert
Sigmund Hågvar har lenge vori engasjert i saka. I 
sin tid foreslo han at INA skulle gå inn for det mest 
omfattande vernealternativet på 200 km2. Instituttet 
valde likevel ikkje å legga inn nokon formell uttaling 
i saka. Dette er for så vidt forståeleg, når ein tek i be-
trakting dei faglege motsetnadane på instituttet. No 
meiner Hågvar at vernet av Trillemarka har skapa 
ein ny praksis for vern i Noreg på fleire måtar. Fyrst 

Tekst: Torbjørn Kornstad
Foto: Tom Hellik Hofton, Asgeir Helgestad

 – kva skjer?
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og framst har kom-
munane fått ei opp-
synsstilling og pengar, 
noko som har ført til 
meir etterspørring av 
”plaster-på-såret” prak-
sis også i andre saker 
der partar som ikkje er 
direkte grunneigarar 
blir berørt.

Den andre praksisen 
som er skapa, er at 
frivillig vern har vorti 
den dominerande 
formen for statleg 
barskogsvern i Noreg. 
Dette var ein praksis 
som skogeigarforeinin-
gane sjølv tok initiativ 
til. Dette minskar i 
stor grad det generelle konfliktnivået mykje, men 
gjer òg at område med stor verdi ikkje blir vurdert i 
verneprosessane. Samstundes etterspør no skogeigar-
foreiningane meir pengar til vern, noko som seier litt 
om stoda i dagens vernepolitikk.

Så langt om dei generelle følgjane. Dei faktiske følg-
jane i Trillemarka er både positive og negative. Kari 
Ask har inntrykk av at det er ein viss bitterheit blant 
dei røyrte grunneigarane. Samstundes har dei fleste 
innsett at slaget er tapt for deira del, og at ein no må 

sjå framover. Dette 
er ein kjent reaksjon 
etter at konfliktfylte 
verneprosessar er 
gjennomført. Ord-
føraren synest den 
lokale forvaltinga av 
verneområdet fun-
gerer ganske godt, 
sjølv om det merkast 
at det er DN som har 
oppretta forvaltingss-
tyret. Sett med natur-
forvaltarauge klingar 
jo det for så vidt bra, 
men om ein tek på seg 
andre briller er det lett 
å skjønne at det ikkje 
slår like bra an hos 
alle.

Stabbursnatt og EU-prosjekt
Og det finst eit liv etter vernet. Grunneigarar og 
andre på Numedalssida har oppretta eit firma ka-
lla ”Stabbursnatt”, med slagordet ”Verdens minste 
hotellkjede”. Konseptet er rett og slett overnatting 
på stabbur rundt omkring i dalen, og nyttar guida tur 
i Trillemarka som eit aktivitetsforslag. Interesserte 
kan lesa meir på www.stabbursnatt.no. Dei røyrte 
kommunane samarbeider òg i eit nystarta EU-
prosjekt saman med område som er røyrt av vern i 
Sverige og Danmark. Dette prosjektet dreier seg om 
næringsutvikling.

Samla sett ser det altså ut til at det heldigvis skjer 
ting i området rundt Trillemarka, og at i alle fall 
skapast noko positiv aktivitet knytta til området. 
Samstundes er det grunn til å tru at bitre kjensler vil 
henge att i mange år framover. Ein annan ting som 
ikkje er så positiv er at det visstnok har skjedd hogst 
i område som var vurdert som verneverdige, men 
som ikkje vart verna.

Vi ser at det finst eit liv etter vernet. Dei opne kon-
fliktene er borte. Samstundes har tilsvarande ver-
neprosessar vorti politisk umogleg. Dette kan vera 
både positivt og negativt, avhengig av korleis ein ser 
på det. Det skal bli spennande å følgje utviklinga i 
Trillemarka, og sjå korleis stoda er om ti år. Enn så 
lenge får vi berre vente og håpe på ei utvikling der 
skogeigarar og biologar kan leva side om side!
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Jorunn Ospedal Vallestad og Markus Sydenham 
studerer henholdsvis master i tropisk økologi og 
naturforvaltning, og biologi med retning økologi og 
biodiversitet. Sammen med om lag 30 andre UMB-
studenter tok de turen til Danmark for å slå et slag 
for klimaet. 
– Jeg ville være med å demonstrere for å vise at 
miljøstudenter bryr seg, sier Sydenham. 
  
Stor folkefest
For Vallestad var det viktig å være tilstede når en av 
vår tids viktigste hendelser finner sted. Målet hennes 
var blant annet å vise verdens statsledere at folket 
står bak dem i kampen for å lage en god og bindende 
klimaavtale. Hun dro også nedover for å møte andre 
miljøbevisste mennesker, og for å delta på foredrag, 
diskutere og lære mer om løsninger på klimaprob-
lemet.  
– Hva opplevde dere?
– Det var mange engasjerte mennesker der som var 
villige til å gjøre en innsats for å løse et av vår tids 
største miljøproblem. I gatene var det nærmest en 
stor folkefest! Opplegget rundt var også veldig godt 
organisert, og sikkerheten var satt i høysetet, fortel-
ler Vallestad. 
  
Massearrestasjoner
 Det er ikke alltid deilig å være norsk i Danmark. 
Vallestad opplevde, i likhet med halvparten av 
UMB-studentene som reiste nedover, å bli arrestert.
– Det var fullstendig unødvendig av politiet å foreta 
massearrestasjoner av 900 fredelige demonstranter, 
sier Vallestad som er opprørt over politiets hard-
hendte behandling. 
– Hva skjedde da dere ble arrestert?
– Vi gikk fredelig i demonstrasjonen der folk sang, 
danset og ropte slagord. Så oppsto det en situasjon 
der vi ble trykt litt sammen, og vi så at gaten hadde 
blitt blokkert både foran og bak av politibiler og 
politimenn. Vi trodde hele tiden at det bare var et 
spørsmål før vi ble sluppet videre, siden politiet beg-

ynte å sluse ut folk som sto fremst. Men så stoppet 
de opp med det, og vi ble da bedt om å sette oss på 
bakken. Ingen kom med noen forklaring på hvorfor 
vi ble holdt igjen. Etter hvert ble en og en person tatt 
ut, og armene ble festet bak på ryggen med ”hånd-
jern” bestående av plast-strips. Så måtte vi sette 
oss ned på rekke med spredte bein rett på den kalde 
asfalten, sier Vallestad. 
  
Klimafengsel
Vallestad kan også fortelle at mange skalv av kulde. 
Mange hadde også strips som skar seg inn i håndled-
det, og de måtte da tigge og be lenge før de fikk ny 
strips. Hvis de ville bytte sittestilling ble de brutalt 
lempa på plass. Slik ble de sittende i tre timer, uten 
noen som helst forklaring, før busser og fangetrans-
portbiler hentet dem. 
– Med stor fart gjennom København sentrum, i en 
fangetransportbil, ble jeg fraktet vekk fra plassen 
med sirener og blålys og ført til ”klimafengselet”. 
Der ble vi igjen plassert på gulvet i samme stilling. 
Etter flere timers venting ble navnene og adressene 
våre notert før vi ble sluppet løs. Vi ble vist til nærm-
este togstasjon og ble bedt om å forlate området 
snarest. 

For min del tok prosessen med arrestasjonen seks 
lange timer uten mat, vann eller dobesøk. Men det 
var mange andre som måtte holde ut lenger, fortel-
ler Vallestad, som synes politiets oppførsel har vært 
provoserende.
  
”Lømmelpakken”
Og det er mange som er enig med henne i det. 
Massedemonstrasjonene er, ifølge nyhetsbyrået 
Ritzau, de største i Danmarks historie. Over 900 
mennesker skal ha blitt pågrepet i løpet av demon-
strasjonen som fant sted lørdag den 12. desember, 
skriver VG.
– Det er helt ute av proporsjoner, sier danske Am-
nestys kommunikasjonssjef Ida Thuesen til Poli-
tiken.dk.
 
Folketinget i Danmark vedtok i forkant av kli-
mamøtet ”lømmelpakken”, som er en ny lov som gir 
politiet rett til å holde folk fanget i opptil 12 timer 
uten siktelse – såkalt ”administrativ frihetsberøv-
else”. 
       
Amnesty mener at det høye antallet pågripelser viser 
at lømmelpakken ikke fungerer, og at politikerne 
derfor må gå den grundig etter i sømmene.

INA-studenter vel hjemme 
fra København
Opp mot 100 000 mennesker demonstrerte i 
forbindelse med FNs klimatoppmøte i Køben-
havn. To av dem som var med er INA-studen-
tene Jorunn Ospedal Vallestad og Markus 
Sydenham. –  Vi har vært med på den viktigste 
protesten i vår tid, sier Sydenham. 

Tekst: Thu Strande
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Enormt frustrerende
Marcus Sydenham er dansk, men ble ikke noe bedre 
behandlet av den grunn. 
– Jeg synes det var enormt frustrerende å sitte bak-
bundet på asfalten 
og se hvordan 
politiet, som vi 
trodde skulle 
passe på usky-
ldige, ydmyket 
oss. Det var ikke 
noen muligheter 
for å gå på do, 
og flere tisset på 
seg. Det var også 
andre som bes-
vimte. En fyr ved 
siden av meg fikk 
epileptisk anfall. Politiet kom først til unnsetning da 
en person foran reiste seg demonstrativt opp. Vi ble 
sittende å vente i tre til fire timer før vi ble fraktet 
til en fabrikkhall der de oppbevarte demonstranter. 
Her var hundeburene fylt opp, og vi ble satt ned på 
gulvet med hendene bakbundet. Først da klokka var 
elleve på kvelden ble jeg sluppet ut. Av de 900 som 
ble arrestert var det tre personer som ble siktet. Da 
jeg ville klage over politiets dårlige oppførsel, og 
spurte om hvordan jeg kunne gå fram, fikk jeg som 
svar ”kan du ikke bare ta det som en opplevelse”?, 
sier Sydenham oppgitt.

Dårlig avtale
– Hva har skuffet dere mest under klimatoppmøtet?
– Jeg er skuffet over sluttdokumentet som mangler 
ambisjoner. Verdens folkevalgte har sviktet oss, sier 
Sydenham. 
– Jeg er skuffet over at vi ble hindret i å nå fram til 
Bella-senteret med budskapet vårt. Dessuten er jeg 
skuffet over behandlingen vi fikk av dansk politi. 
Men i ettertid er jeg mest skuffet over den dårlige 
avtaleteksten som landene til slutt ble enige om, sier 
en tydelig skuffet Vallestad. 

Engasjerte UMB-studenter
– Hva gjorde dere mest positivt overrasket?
– Alle menneskene som var samlet, og konferansen 
”klimaforum”, som alle kunne delta på. Der kunne 
en få informasjon og god lokalprodusert, organisk 
mat til en billig penge. Det var også mange foredrag 
og andre aktiviteter hele tiden. De hadde også to 
daglige oppdateringer fra selve klimakonferansen. 
Arrangementet var en kjempesuksess hvis vi ser bort 
fra massearrestasjonene av fredelige aktivister som 

fant sted på lørdagen, sier Vallestad. 
Sydenham er på sin side svært glad over å ha fått 
med seg så mange UMB-studenter til København. 
– Folk har hele veien vært veldig engasjerte, og da 

særlig de internasjonale studentene som fortjener en 
ekstra fjær i hatten! sier Sydenham begeistret. 
 
Fredelig klimatog
– Føler dere at dere har nådd fram med budskapet 
deres?
– Ja, svarer Sydenham. Vallestad er derimot av en 
annen oppfatning.
– Nei, jeg mener vi ikke gjorde det. For det første 
nådde jo vi personlig aldri fram til målet under 
demonstrasjonen. For det andre har det vært for mye 
fokus på arrestasjonene og urolighetene, og ikke på 
de kanskje 100 000 demonstrantene som gjennom-
førte et fredelig klimatog! 
 
INA-studentene er enige om at vi som ikke var i 
København har gått glipp av en viktig 
demonstrasjon. 
– Det var en stor og veldig spesiell opplevelse, både 
på godt og vondt. Selv om det for vår del endte som 
det gjorde, kommer jeg aldri til å angre på at jeg 
reiste ned!, sier Vallestad. 

Fakta om FNs klimatoppmøte (COP15):
- Ble avholdt i København i perioden 7. til 18. 
desember 2009
- Møtet er det mest betydningsfulle klimatopp-
møtet siden Kyoto i 1997
- Målet var å fremforhandle en ny internasjonal 
klimaavtale som skal tre i kraft før Kyoto-pro-
tokollens første forpliktelsesperiode utløper i 2012
- Selve forhandlingene fant sted i Bella Center
- En samlet miljøbevegelse er misfornøyd over 
sluttdokumentet som ble framforhandlet under 
klimatoppmøtet.
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Til neste høst trer to travere ved INA inn i pens-
jonistenes rekker. Å si gamle travere ville være en 
fornærmelse, da begge ser ut til å være i sin beste 
form og ikke har noen planer om å trappe ned på 
verken fritidssysler som jakt og fiske eller feltbaserte 
forskningsprosjekter med det første. Olav Hjeljord 
og Reidar Borgstrøm er begge å betrakte som pio-
nerer på sine fagfelt, henholdsvis vilt- og fiskefor-
valtning, og har til sammen lagt ned over 67 årsverk 
ved Instituttet. Mange hovedfagstudenter har de siste 
tretti årene hatt mye å takke Borgstrøm og Hjeljord 
for som veiledere på sine hovedoppgaver. Begge har 
vært produktive når det gjelder forskning og pub-
lisering og de har også skrevet hver sine lærebøker 
som er pensum i hovedkursene i fisk og vilt. Selv 
om de to nå snart vil legge krittet og pekestokken på 
hylla, håper og tror vi at de begge fortsatt vil være å 
se på Sørhellinga i lang tid framover. 

Reidar Borgstrøm - fra Circus til Sørhellinga 
Etter fullførte zoologistudier ved UiO ble Reidar 
Borgstrøm ansatt som vitenskapelig assistent ved 
Zoologisk museum, og i 1969 fikk han en amanu-

ensisstilling ved museets Laboratorium for fer-
skvannsøkologi og innlandsfiske. Her jobbet han 
mye med aktuelle tema som vassdragsregulering, 
forsuring og forurensning av vassdrag. I jobben 
reiste han mye rundt på feltarbeid og han fikk god 
kjennskap til ulike vassdrag, særlig i Sør-Norge. 
Dette gav ham god kunnskap som han senere skulle 
få god bruk for som foreleser ved NLH. Hit kom 
Borgstrøm i 1977. På denne tiden var INA et lite 
institutt med kun fire faste forskerstillinger, og 
Borgstrøm var den eneste som jobbet med fiskefor-

valtning. Opp gjennom årene har Instituttet blitt flyt-
tet flere ganger, men uansett om han har hatt tilhold i 
Cirkus, Naturum, Ur eller Sørhellinga, har han alltid 
trivdes ved NLH/UMB, ”det har vært kjekt fra første 
dag” sier han. Det ser ut til at han også har funnet 
seg godt til rette i sitt nye kontor på Sørhellinga, som 
han forøvrig ikke vil gi slipp på selv om han blir 
”pensjonist” til neste år. Han håper at han får bedre 
tid til forskning og publisering når han ikke lenger 
har fast undervisning og kursansvar. Kanskje blir det 
også bedre tid til å dyrke fritidsinteresser som jakt og 
fiske? 

Fiskeforskning i Arktis og Afrika 
Borgstrøm sin forskerkarriere har et vidt spenn, både 
i faglig og geografisk forstand. Blant annet har han 
jobbet med bestandsdynamikk og konkurranse hos 
laksefisk og effekter av innførte arter, redskapssele-
ksjon og fangsteffektivitet, og effekter av klimavari-
abler på rekruttering og vekst hos ørret. På Svalbard 
har han vært involvert i forskningsprosjekter samt 
vært gjesteforeleser ved UNIS i noen år. Han har 
dessuten vært veileder for doktorgradsstudenter som 
har jobbet med ferskvannsøkologi i Etiopia. Borg-
strøm har også publisert en rekke artikler i internas-
jonale tidsskrift, og bl.a. vært medredaktør for flere 
bøker. Som eneste ansatte i fiskebiologi/økologi ved 
instituttet, understreker han hvor viktig det er med 
samarbeid med andre, både ved instituttet og ved 
UMB, og med forskere ved andre institusjoner. Som 
viktige samarbeidspartnere ved INA trekker han 
fram Bjørn Olav Rosseland, John Brittain og Man-
fred Heun blant forskerne, og han framhever også 
det gode samarbeidet han har hatt med John Gunnar 
Dokk ved INA, særlig i feltsammenheng. Av insti-
tusjoner utenfor UMB nevner Borgstrøm spesielt 
NINA, Havforskningsinstituttet, UiO og NIVA der 
han har hatt gode samarbeidspartnere.  

Olav Hjeljord - Svidde smågnagere
Nå er det over 35 år siden Olav Hjeljord ble ansatt 
ved NLH. Han var forstkandidat fra samme lærested 
og hadde skaffet seg en Master i Wildlife Manage-
ment fra University of Alaska. Dessuten hadde han 
vært ansatt som statens første naturvernkonsulent på 
Svalbard. Da Hjeljord kom til NLH i januar 1974, 
var Instituttet for Naturforvaltning nyoppstartet 
og hadde provisoriske kontorlokaler på Circus. På 
seminaret som han holdt i forbindelse med sitt 35-
års ”jubileum” nå i høst, mimret han tilbake på de 
”ville tilstandene” som rådet på Circus den første 
tiden. Høyskoleledelsen hadde stor tro på det nyop-
prettete Instituttet, det første i Europa når det gjaldt 

Tekst: Anders Søyland
Foto: Reidar Borgstrøm: Anders Søyland
Foto: Olav Hjeljord: Reidar Borgstrøm

To travere går av
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undervisning og forskning innen det nye fagfeltet, og 
Hjeljord mintes napoleonskakene ledelsen spanderte 
ved Juleavslutningen. Napoleonskaketiden skulle 
imidlertid vise seg å ta slutt ganske snart. I mangel 

på en ordentlig forskningslabb ble nemlig 2. etasje 
på Circus brukt til alt fra disseksjon av smågnagere 
til analyser av vomsaft fra Elg. Dusjene ble brukt til 
oppbevaring av elgmøkk og det spredte seg raskt en 
stram eim av fjøs i bygget. Fjøslukten ble godtatt, 
det var jo tross alt en landbrukshøyskole, men da en 
kollega en dag glemte av en steikepanne med småg-
nagere som stod til tining på komfyren(!), med det 
resultat at fjøslukten blandet seg med den intense 
stanken av svidd mus, fikk ledelsen nok og instituttet 
ble forvist til Naturumbrakkene. 

Elg i hagen og høns i Russland
På midten av 70-tallet var det lite viltforskning i 
Skandinavia og det meste av undervisningen ble i 
de første årene basert på amerikanske studier. - På 
denne tiden var det energioverføringer i næring-
skjeder som var mest i vinden, sier Olav Hjeljord. 
En aktuell problemstilling i Norge var å undersøke 
elgens energibudsjett og kvaliteten av ulike be-
iteplanter. Gjennom et samarbeid med Institutt for 
husdyrernæring, ble derfor fire-fem elger anskaffet 
for å utføre fordøyelsesforsøk og undersøke elgens 
næringsbehov. Elgene hadde Hjeljord, til tross for 
husdyrforbudet, gående i hagen sin i Kaiaveien. 
Vomsaft ble sugd ut av dyrene ved hjelp av en 
støvsuger og en lang slange, og benyttet i lab-analys-
er av kvistforet. Forsøket ble svært vellykket og gav 

INA et godt internasjonalt rykte når det gjaldt elgfor-
skning. Etter hvert var det imidlertid andre prosjekter 
som virket mer forlokkende, og av forskningspros-
jektene som han har vært med på, er det kanskje det 

langvarige studiet av hønsefugl 
i den russiske taigaen som 
frambringer de beste minnene 
hos Hjeljord. Dette studiet 
i naturreservatet Pinega i 
Russland, har gitt forskerne 
enestående muligheter til å stu-
dere bestandsdynamikken hos 
skogsfugl i et område som har 
vært skjermet for menneskelig 
aktivitet.

Engasjerte studenter
Opprettelsen av studieretnin-
gen naturforvaltning var godt 
timet da det sammenfalt med 
det store naturvernåret i 1972. 
Økt fokus på forurensning 
og miljøproblemer, sammen 
med en ”hippiegenerasjon” 
der mange ville redde verden, 

førte til en enorm popularitet for studiet. Selv om 
søkerantallet med tiden har gått noe ned, framholder 
Hjeljord at engasjementet og interessen hos stu-
dentene er det samme. - Naturforvalterstudiet har 
ført til at mange NLH/UMB kandidater med gode 
naturkunnskaper sitter i nøkkelstillingen i den of-
fentlige forvaltningen, sier Hjeljord. Han tror dette 
har bidratt til at naturen og viltet i mye større grad 
blir tatt hensyn til i dag enn tidligere, men peker 
også på store miljøproblemer somfor eksempel 
den negative utviklingen med nedbygging og frag-
mentering av norsk natur. Han understreker samtidig 
at han gjerne hadde sett flere innspill fra naturforval-
tere i den offentlige debatten rundt disse sakene. 

Da Hjeljord ble ansatt var han den eneste som jobbet 
med vilt på INA, men i dag er det et sterkt fagmiljø 
ved instituttet, med flere ansatte som har pattedyr og 
fugl som sitt fagområde. I likhet med Reidar Borg-
strøm, skryter Hjeljord av det gode arbeidsmiljøet og 
kollegiet. Som sin kollega vil Hjeljord også fort-
sette med forskning og håper på mer tid til å dyrke 
fritidsinteresser som jakt og fiske i tiden framover.

Vi ønsker Borgstrøm og Hjeljord lykke til med 
”pensjonisttilværelsen” og takker for interessante 
foredrag fra sine lange forskningskarrierer som de to 
holdt på Sørhellinga i høst!
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I et forsøk på å klare opp i dette, tok jeg kontakt med 
Hans Jørgen Sommerfelt hos Naturviterne. Naturvit-
erne er en fagforening rettet mot akademikere med 
naturvitenskapelig utdanning og kompetanse, og er 
den fagforeningen som trekker mest på studentene 
ved INA. Sommerfelt svarte villig på mine spørsmål, 
og forklarte meg hvordan de tolket tallene de hadde 
funnet i sine undersøkelser fra 2008 og fra SSBs 
kandidatundersøkelse i 2007 (gjennomføres annen 
hvert år). Da de undersøker kandidatenes jobbsituas-
jon et halvt år etter graden (i hovedsak mastergrad) 
har vi foreløpig liten tilgang på tallene for kullet som 
var ferdig våren 2009, men også her har vi fått ett 
par indikatorer. 

Før vi begynner å pushe tall, la oss se litt 
på hovedlinjene. Hvordan har egentlig 
Norge blitt påvirket av finanskrisen? Vi 
leser om hvor mye de sliter i blant annet 
Storbritannia og USA, men det virker 
som de lærde strides om effekten her i 
moderlandet. Vi har fått både dommed-
agsprofetier, og beskjeder om at Norge 
egentlig ikke er så hardt rammet. Samti-
dig ser jeg at på Kongsberg blir topput-
danna ingeniører oppsagt over en lav sko. 
For å forsøke å sette meg bedre inn i situ-
asjonen, leste jeg et notat Erling Steigum 
ved Handelshøyskolen BI skrev om 
finanskrisen i januar 2009. I notatet Inter-
nasjonal krise og norsk konjunkturpoli-
tikk1  (20.01.2009) finner vi informasjon 
som henspeiler på at Norge i januar 
klarte seg mye bedre enn antatt, og mye 
bedre enn våre med-OECDland. Hvorfor? Jo, i følge 
Steigum påvirket den globale finanskrisen Norge på 
to vis. For det første blir det mindre investeringset-
terspørsel. Dette motvirker den norske staten med 
ekspansive pengepolitikk. Kort fortalt består dette i 

at styringsrenten i Norges Bank endres med korre-
sponderende likviditetstilførsel, da dette virker sterkt 
på samlet etterspørsel. Vi vet at dette fungerer da 
styringsrenten ble satt jevnt ned gjennom perioden 
oktober 2002 til januar 2004 i forbindelse med at 
IT-boblen sprakk2.  For det andre fører finanskrisen 
med seg et fall i eksporteringsmuligheter og indus-
triproduksjon, og det er denne delen av finanskrisen 
som øker arbeidsledigheten ifølge Steigum.  
Nå skal det sies at regjeringen har vært flinke til 
å stimulere vekst i norsk økonomi. De har innført 
hjelpepakker, opprettholdt statlig sysselsetting og, 
som nevnt, ført en ekspansiv pengepolitikk. I august 
2009 holdt statssekretær Henriette Westhrin ved 
Finansdepartementet en tale som omhandlet finan-
skrisen og regjeringens innsats i den forbindelse, 
hvor vi ser at Norge har klart seg bra gjennom krisen 
så langt. Hjelpepakkene har bidratt som de skulle, 
arbeidsledigheten har ikke blitt så høy som fryktet 
(langt lavere enn under IT-boble kollapsen for noen 
år siden) og vi får, ifølge denne presentasjonen, tegn 
fra den internasjonale økonomien som viser at det 
verste antagelig er over3. 

Så arbeidsmarkedet i Norge er kanskje ikke så på-
virket som vi først fryktet? La oss se på tallene4  jeg 
mottok fra Hans Jørgen Sommerfelt. 

Vi starter med kandidatundersøkelsen til SSB fra 
2007 som tok for seg avgangselever ved ulike uni-
versiteter i Norge 2007. Tilfeldige kandidater ble 
trukket ut for undersøkelsen. Vi ser på resultatene for 

Tekst: Line R. Ekanger

Enbærekraftig fremtid?

Da finanskrisen rullet inn over vår globale verden 
for ett års tid siden, ble det plutselig mye vanskel-
igere å få jobb for mange yrkesgrupper. I mange 
land har det vært intensiv nedbemanning, og selv 
i Norge ser vi tegn på dette. Så hvordan har det 
egentlig gått for de nyutdannede fra INA – har de 
møtt på store problemer på arbeidsmarkedet? 

Figur 1
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kandidatene utdannet innen naturvitenskapelige og 
tekniske fag.

For det første ser vi at det blant naturvitenskapelige- 
og tekniske fag befinner 67 % av kandidatene seg, 
seks mnd etter fullført utdannelse, i fast, relevant 
heltidsjobb, mens ytterligere 14 % har fått en mi-
dlertidig relevant heltidsjobb. Den gjennomsnit-
telige startlønnen ligger på ca 310 000 for de med 
en høyere grad, noe som plasserer fagretningen høyt 
på den lønnsmessige skalaen, kun slått av øk.adm., 
helse, sosial & idrett og lærer- og pedagogikkut-
dannede. I undersøkelsen for 2007, ser vi at arbeidsl-
edigheten for naturvitere er på sitt laveste de ti siste 
årene (figur 1). Ser vi så på mistilpasningen for de 
ulike fagene innen naturvitenskap, ser vi at det i all 

hovedsak er biologene som er mistilpasset, og det er 
også disse som skårer lavest på antall relevante job-
ber (figur 2).

Naturviterne foretar også en egen kandida-
tundersøkelse, og vi har fått tilgang på tallene fra 
2008. Her ser vi at tre måneder etter eksamen var 
69 % av kandidatene i jobb, etter å ha søkt, i gjen-
nomsnitt, 7.7 jobber, vært på 2.6 jobbintervjuer og 
mottatt 1.7 jobbtilbud. 

Undersøkelsene for kandidatene som gikk ut våren 
2009 er dessverre ikke helt klare enda, men ifølge 
Sommerfelt indikerte de uanalyserte tallene per 
oktober 2009 en arbeidsledighet på 4.2 % mot 5.5 % 
samme tid året før. Hans Jørgen Sommerfelt fork-
larer dette ved jobber tilgjengelig i det offentlige og 

forteller at de her ser en større grad av relevans også 
for biologer. Jeg blir forklart at bakgrunnen for en 
økt relevans blant biologene, kan komme av at de 
i stor grad arbeider for det offentlige, hvor det, den 
siste tiden, har vært større grad av arbeidssikkerhet 
og ansettelser. Som tidligere nevnt har staten satt i 
gang mange motkonjunkturer mot finanskrisen, og 
en av dem er økt støtte til offentlig sektor. Med økt 
støtte får offentlig sektor mulighet til å utvide sin 
ansettelse, noe som igjen er positivt for naturvitere. 

I forbindelse med denne artikkelen var jeg også i 
kontakt med Cathrine Glosli, studieveileder ved 
INA. Hun kan fortelle meg at INA selv gjennom-
fører noen undersøkelser blant sine avgangsstudenter 
vel ett halvår etter at de har fullført graden sin 5. 

Undersøkelsen fra 2008 fortsatte å bekrefte 
at studentene fra INA var etterspurte på 
markedet, noe de ansatte ser på som en god 
motivasjonsfaktor. Hun ga meg følgende 
resultater kandidatundersøkelsen ved INA 
2008 (som hadde en oppslutning på 75 % 
av mulige kandidater.) 75 % av kandidatene 
er i en jobb de kan tenke seg å beholde over 
lenger tid. Over 50 % av har fast jobb. 4.5 
% av dem regner seg som arbeidsledige. 76 
% mener at de er i en relevant jobb, og 80 % 
mener jobben byr på mulighet for faglig og 
personlig utvikling. 

Tallene viser oss at INA studenten er et-
terspurt på markedet. Det er behov for vår 
kompetanse innen bærekraft og naturviten-
skap, og staten vet å prissette oss ved å sørge 

for at det fremdeles finnes jobber for oss under 
en global finanskrise. Jobbene er med andre ord 
tilgjengelige for oss – nå er det opp til oss å fortjene 
dem. 

Figur 2

Kilder:
1) http://www.bi.no/Info-avdelingFiles/Forskn-
ingskommunikasjon/Finanskrise%20og%20
%C3%B8konomisk%20politikk%2020%2001%2009.
pdf
2) http://e24.no/makro-og-politikk/article2683003.ece
3) http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/tal-
er_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/
statssekretaer_westhrin/2009/finanskrise---hva-gjor-
regjeringen.html?id=574587 / http://www.regjerin-
gen.no/upload/FIN/Taler/tale_finansforbundet.pdf
4) Presentasjon: Arbeidsmarkedet for naturvitere, Uio 
feb 2009 ved Hans Jørgen Sommerfelt
5) Mailkontakt fra Cathrine Glosli
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”Å hoppe av i svingen”
Til tross for mange gutters tro på den, så er 
metoden ved å trekke seg ut før ejakulasjon 
langt i fra anbefalt som prevensjonsmetode. 
Faktisk er det en av de beste metodene for å bli 
uønsket gravid! 
Det er flere ting som kan føre til at sperma 
havner i skjeden og befrukter et egg. Den 
første usikkerhetsfaktoren er den gjennomsiktige 
væsken som drypper ut av penisen før utløsning. 
Normalt inneholder den ingen sædceller, 
men unntaksvis kan det forekomme. I tillegg 
er det ytterst vanskelig for mannen å trekke 
seg ut før noe som helst utløsning har funnet 
sted. Allerede før orgasmen kan det utløses 
sædceller, og det trengs jo bare én eneste en 
om den er på riktig sted til riktig tid. 

Svingninger og sykluser
Mange jenter mener å kunne unngå å bli gravid 
ved å følge med på syklusen sin og dermed 
finne ut av hvilke dager som er ”sikre”. Man 
må følge med på blant annet svingninger i 
kroppstemperatur og tekstur av utfloden.  Men 
også dette er en metode som man kan stole lite 
på. Utgangspunktet blir tatt i at ikke alle dager i 
løpet av en syklus er fruktbare. Problemet stiller 
seg i å finne ut av når disse dager er! Neste alle 
jenter har naturlige svingninger i syklusene sine, 
og det er de færreste som går akkurat 4 uker 
mellom hver gang de blør. Stress i forbindelse 
med eksamen, sportslige aktiviteter eller nytelse 
av alkohol kan bidra til at syklusen forskyver 
seg. I tillegg må det tas hensyn til at sæden kan 
overleve opp til 5 dager i kroppen. Derfor blir 
denne metoden i fagkretsene hovedsakelig ikke 
betegnet som prevensjonsmetode, men heller 
som en mulighet for kvinner som vil bli gravide til 
å finne ut de mest USIKRE dagene. 

Kjent metode
Den mest kjente metoden for å unngå å bli 
gravid er å bruke kondom. Dette er også den 
eneste kjente metoden for å unngå smitte av 
seksuell overførbare sykdommer. Ved å bruke 
kondom feil eller oppbevare det feil, kan man 
likevel øke risikoen for uønsket graviditet og 
smitte betraktelig. Her er noen greie regler å 
følge:

1. Sjekk datoen! Et kondom som har gått ut 
på dato har både lettere for å sprekke og kan 
lekke.
2. Sjekk om det er et merketegn på det. Det 
er et bevis på at kondomet har blitt produsert 
etter standardiserte metoder
3. Ikke utsett kondomet for høye temperaturer, 
friksjoner (som når man transporterer den i 
lommeboka) og sterkt lys
4. Vær forsiktig med lange fingernegler etc, så 
du ikke lager hull!
5. Bruk aldri ett kondom to ganger!!!!!!!

I tillegg er det viktig å bruke kondomet riktig. 
Det skal settes på før første kontakt mellom 
penis og skjede. Det er ingen sikkerhet i å 
”hoppe av i svingen” for så å bruke kondom 
videre. Se opp; Sjekk først at det er riktig vei. 
Hvis det er feil vei har det lett for å gli av. Hvis 
du finner ut at kondomet var på feil vei, ikke snu 
det! Bruk et nytt! Så trykker man med tommel 
og pekefinger ut luften på tuppen, slik at det er 
plass til sæden. Rull kondomet forsiktig nedover 
penisen og så langt du klarer. Når penisen føres 
inn i skjeden samt når den trekkes ut igjen må 
kondomet holdes på plass, så det ikke sklir av. 

Jeg håper det har vært noe nyttig her til alle. 
Da gjenstår det egentlig bare å ønske god 
fornøyelse!

Prevensjon
Tekst: Kari Astrid Ehrlinger

1. Hva kjennetegner myrtypen ”palsmyr”?

2. Hva heter INA-studenten som ble valgt inn i 

Studentstyret på forrige Allmøte?

3. Hvor mange offshore vindmøller er det i 

Norge?
4. Hvilke to institutt ble slått sammen til institutt 

for naturforvaltning (INA) i 2003?

5. Hvor stort (km2) er naturreservatet som ble 

oppretta i Trillemarka i 2008?
6. Hvem har skrevet boken ”The Silent Spring”?

7. Hva brukes en Suunto til i skogbruket?

8. Hvor mange studieprogram tilbys ved INA fra 

høsten 2010?
9. Hvilke to store begivenheter knyttes til datoen 

12. februar 2010?
10. Hvilket treslag var juletreet som ble donert 

fra Norges landbrukshøgskole til Oslo City i 

2003?

10 Kjappe:

1.Den består av torvhauger (pals) med permafrost, 2. Nils Amund Krog, 3. Én (utenfor Karmøy), 4. Institutt for skogfag og Institutt for biologi og naturforvaltning,
 5. 147 km2, 6. Rachel Louise Carson, 7. Måling av trehøyde, 8. 8 studieprogram, 9. Åpning av OL i Vancouver og Lærkerevy!, 10. Dunbjørk (Betula Pubescens)
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