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Semesteret er godt i gang, og Eviggrønn er no inne i sin 
tredje redaktørperiode. Vi føler at vi verkeleg byrjar å få 
eit etablert fotfeste som tidsskrift når vi no kjem ut med 
det fjerde nummeret totalt, samstundes som vi byrjar på år-
gang nummer 2. Vi har no fått tildelt ein fast årleg pott frå 
INA, noko som gjer at det blir mykje enklare å finansiere 
utgivinga av tidsskriftet. Det er vi svært takknemlege for!

I dette nummeret finn du ikkje fullt så mange artiklar som i 
forrige nummer, til gjengjeld er dei jamnt over litt lengre. I 
tillegg har vi med ein del bilete til mange av artiklane. Ein 
artikkel vi har sett av spesielt mykje plass til i dette num-
meret, er eit langt og svært leseverdig reisebrev frå Antark-
tis. Dette strekker seg over fem sider, og det er spekka med 
bilete. Elles har vi artiklar om ringmerkinga som foregår 
på Frydenhaug, som eg sjølv har deltatt aktivt på, og ein 
artikkel på engelsk om vindmølleutbygging i USA. Det ser 
ut til at konfliktane ein møter er dei same uansett kor ein 
skulle befinne seg. Under posten “min arbeidsplass” har 
turen denne gongen kommi til ein skogfagstudent, nemleg 
Torgrim Østgård. Han jobbar i Sogn og Fjordane, og har 
ein aktiv jobbhverdag som skogbruksleiar der.

Eviggrønn som tidsskrift driv ikkje seg sjølv, og vi er der-
for svært takknemlege for alle innspel som måtte komma 
fram mot neste utgiving. Det kan vera alt frå lause idéar til 
konkrete artiklar, bilete og lesarinnlegg.

Ha ein fin vår, og kos deg med Eviggrønn nr. 1/2011!
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Energiforeningen har ar-
rangert et bredt utvalg av 
arrangementer det siste 
halve året. En ettermiddag i 
midten av november var vi 
så heldige å få høre Åslaug 
Haga fra Norsk Industri. 
Hun fortalte om sine be-
traktninger rundt fornybar 
energi som Norges neste 
industrielle eventyr. Det var 
et engasjerende foredrag 
og diskusjonene gikk flittig 
blant studentene etterpå. I 
slutten av semestrene er ek-
samensfesten er et lyspunkt 
å se frem mot når timene på 
lesesalen blir lange. Det har blitt en god tradisjon i forenin-
gen med godt oppmøte og herlig stemning.

For å gi oss studenter et innblikk i muligheter for som-
merjobb og fremtidig arbeidsplass var Eidsiva Energi på 
plass med bedriftspresentasjon i februar. Sommerprosjek-

Naturforvalterlaget er no inne i ein  
aktiv vår. Vi har hatt eit godt sa-
marbeid med Naturviterne, noko 
som har resultert i ein temakveld 
om allemannsrett og eit foredrag 
med Jarle Trå. Temakvelden vart 
etter vårt skjønn ein suksess, med 
mange frammøtte og interessant 
fagleg innhald. Du kan lesa meir 
om temakvelden i artikkelen “Al-
lemannsretten under press?” her i  Eviggrønn. Foredraget 
har ikkje funni sted enno i skrivande stund, men vi satsar 
på ein knallsuksess.

Elles har vi ein rekke andre arrangement dette semesteret. 
Som alltid arrangerer vi onsdagspils (tilnærma) fyrste on-
sdag i månaden, og den siste onsdagspilsen i semesteret 
er bålpils på Frydenhaug. Vi har òg ein overnattingstur til 
Østmarka, der planen er å få med seg naturopplevingar 
og orreleik, og vi har arrangert ein filmkveld der filmen 
“Troljegeren” vart vist. Alt i alt er vi nøgd med å ha fått 
til eit såpass omfattande vårprogram.

Den 22. februar hadde vi årsmøte, der vi takka av Ingrid 
Nerhoel, Inge Ingvaldsen og Monika Bjørnstad frå det 
forrige styret. På årsmøtet møtte det svært få folk. Det er 
litt beklageleg at engasjementet rundt lineforeininga er 
såpass lågt. Vi håpar at fleire vil engasjere seg i Naturfor-
valtarlaget, slik at vi ikkje døyr ut på sikt - det hadde jo 
vori litt trist. Særleg håpar vi at vi etter kvart får sjå litt 
meir til fyrsteklassingane.

Vi har no hatt ein ryddeaksjon på tekjøkkenet, og hengt 
opp nokre “ordensreglar” der. Forhåpentlegvis gjer dette 
at det blir litt meir koseleg næmiljø den kommande ek-
samensperioden enn det var forrige eksamensperiode :)

Vidare framover håpar vi å halde oppe aktiviteten på 
same nivå som vi har hatt det denne våren. Vi håpar å 
få auka oppslutninga rundt onsdagspilsen noko, og vil 
gjerne ha innspel på korleis dette kan gjerast. I det siste 
har vi delt ut spørreskjema for å undersøke kva vi kan 
bli betre på, og vi kjem til å gå gjennom desse. Elles tek 
vi gjerne imot direkte innspel på korleis vi kan forbetre 
oss til nflaget@student.umb.no. Alle andre innspel er òg 
hjarteleg velkomne!

Naturforvalterlaget 

Energiforeningen
tet om pumpekraft var noe flere kunne tenke seg å delta på. 
Energiforeningen var inne i et godt driv med bedriftspre-
sentasjoner og et par uker senere var Entelligens på plass. 
Energieffektivisering i norsk boligmasse var temaet.  Vi 
fikk presentert mange spennende erfaringer om bedriftse-
tablering fra gründerne og de tidligere UMB-studentene.
EnergiForum ble startet denne våren med inspirasjon fra 
skogbrukerne som har stolte tradisjoner. Tanken bak foru-
met er å skape en sosial møteplass for energiinteresserte 
studenter som vil ha det hyggelig å diskutere over en øl 
eller to. Vi har også et ønske om å få mer kontakt på tvers 
av fornybar-klassene.

I skrivende stund har det akkurat vært valgmøte i Ener-
giforeningen. Michael Alfiler takket av som nestleder og 
fortjener en stor takk for arbeidet han har lagt ned. Vi 
håper vi sees på fremtidige arrangementer. Det planlegges 
blant annet en dusfest i tilknytning til fadderuka for å øn-
ske de nye fornybare velkommen.  Følg oss på facebook.
com/energiforeningen og energiforeningen.org.

Styret i Energiforeningen
ved Erlend Støle Hansen



4
Eviggrønn Nr. 1 - 2011

Det er 110 år siden første kull med forstkandidater gikk 
ut fra Ås og 100 år siden skogbruksstudentens forening 
ble grunnlagt. Foreningen lever i beste velgående, og 
det blir feiret den 8. og 9. april 2011. Det jobbes i skriv-
ende stund på spreng med å finne adresser til tidligere 
kandidater og andre relevante gjester. Skogbruket som 
næring med sine 4700 ansatte, utgjør i dag bare 0,5 % 
av Norges brutto nasjonalprodukt, men skogens verdi 
vil bety mye i årene som kommer. FN har også utnevt 
2011 til å bli skogens år, så engasjementet for faget har 
ingen grunn til å blekne. Her følger et historisk tilbake-
blikk.

Skogbrukerforeningen ved UMB gjennom 100 år

Tekst: Christoffer Askheim
Foto: Skogbrukerforeningen

Å grunnlegge en forening
I 1911 foreslo Arild Endresen fra Ålesund at skogbruksstu-
dentene burde stifte sin egen forening. Det hadde allerede 
vært litt skogfaglig undervisning på Den høiere Land-
brugsskole på Aas siden starten i 1859. Skogbruksfagene 
ble forelest av botanikklæreren, og ikke før i 1897, da sko-
len også byttet navn til Norges Landbrukshøiskole, fikk 
skogfaget sin egen avdeling. Det første kullet med kom-
mende forstkandidater ble tatt opp i 1898 og uteksaminert i 
1901. En kan merke seg at skogfagsundervisningen krevde 
tre år, mens de fire andre sektorene jordbruk, hagebruk, 
meieri og utskiftning, krevde to. Behovet for en forening 
meldte seg i takt med økende undervisning. Den gangen 
fantes det ikke noe studentdemokrati ved NLH.

Den 20. september 1911 ble det første orienterende møte 
angående stiftelsen av foreningen holdt. Hensikten var å 
stifte “- en egen forening til ivaretagelse av sine særinter-
esser ved skolen, samt norske forststudenters interesser i 
det hele”. Skogbrukerforeningen er landets eldste faglige 
studentforening, og da den skulle stiftes var det en viss 
skepsis. Noe av grunnen til dette var frykten for splittelse 
blant studentene, siden Elevforeningen allerede eksisterte. 
Den formelle stiftelsesdatoen ble 21. september, og fore-
ningen ble stiftet med 22 mot 10 stemmer. Foreningen het 
dengang Norges landbrukshøiskoles skogbruksforening. 
Det påfølgende året ble det, med en viss motstand, vedtatt 
at elever (som det het den gang) fra fellesklassene også 
kunne tas opp som likeverdige medlemmer.

En artig historisk bemerkning er foreningens medlemskon-
tingent for et skoleår i 1917. Den var på 4 kroner og kost 
og losji var den gang 30 kroner per måned. I dag har vi 
satt årlig medlemskontingent til 100 kroner, og månedtlig 
husleie og matutgifter ligger for den jevne student i dag 

på omlag 4000 kroner. Er du 
kjapp i hoderegning ser du 
fort at det er relativt billig å 
være medlem i 2011. Vi har i 
dag også en god kaffeavtale 
som kun er for medlemmer, 
det koster 100 kroner per 
semester og da det er bare 
å trakte seg ei kanne når en 
ønsker det.
 
Opp gjennom tiden
Foreningens økonomi for 100 år siden var ikke solid nok 
til å skaffe foredragsholdere til møter. Det ble allikevel 
satt opp en liste over foredragsholdere med nokså kjente 
navn. Det viste seg desverre ofte at disse foredrag ikke 
ble noe av. Løsningen på det var til gjengjeld ofte øl- og 
pølsefester, hvor det ganske sikkert ble diskutert skogbruk, 
studenttilværelsen generelt og annet som opptar en skog-
bruker. Foreningen hadde et eget orkester i 1917, og på 
denne tid ble det henstilt til skogbruksstudentene om at 
samtlige også meldte seg inn i Studentamfunnet. Menin-
gen med dette var å få alle studenter til å omgås, slik at 
ingen skilte seg ut. Uansett viste Skogbrukerforeningen at 
det var fullt mulig å profilere seg som en egen student-
gruppe, uten at dette gikk utover den felles virksomhet Ås-
studentene drev med.

Gjennom 1920- og 30-tallet ble det diskutert ting som 
hogstformer, nyansettelse av forskjellige professorer samt 
visjoner for Norges skogbruk generelt. Det frie ord har 
alltid stått sentralt på møtene i Skogbrukerforeningen, 
også under krigen, om ikke enda sterkere da. 40-tallet og 
verdenskrigen bragte som kjent med seg mange teknolo-
giske nyvinninger, og dette smittet over på landbruk- og 
skogbruksredskaper. Interessen for emnet driftsteknikk 
steg følgelig også i skogbrukerforeningen. Allerede på 
1920-tallet var det etterlyst forelesninger i “motordrift”, 
men det var først etter krigen dette ble aktuelt. 30-årsjubi-
leet ble også feiret i 1941.

Etterkrigstiden i Skogbrukerforeningen nådde sjelden det 
samme støynivået som de første årenes diskusjoner skapte. 
Det skal allikevel sies at det faglige nivået på møtene gjen-
nom 50- og 60-tallet lå svært høyt, og det står i boka “Ås-
studenter i 100 år 1864-1964” at “Skogbrukerforeningen 
er i dag en høyborg for det forstlige demokrati og landets 
beste forum for diskusjon av skogbruksspørsmål”. Jubileet 
i 1961 hadde 200 gjester, inkludert representanter fra våre 
naboland. En av mange gaver var 7000 kroner som skulle 
gå til foreningens møtevirksomhet.

Et begeistrende skogmiljø:
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1970-, 80-, og 90-tallet
Av store begivenheter i disse årene vil jeg trekke frem Pan-
Posten og 75-årsjubileet som de to viktigste. Skogbruk-
ernes studentavis Pan-Posten så dagens lys i november 
1978. Navnet til avisa var nøye gjennomtenkt, da Pan er 
en gammel arkadisk gud for skoger og enger. I avisa refer-
eres han til som H. M. Pan, eller skogens høye beskytter. 
Det første nummerets forside er en stubbe med et nyplantet 
tre inntil, og et skilt med teksten “Skogen - en fornybar 
ressurs”. Særdeles aktuelt, da som nå. I spalten “Lederen” 
kan en lese at noen stikkord i 1978 var barkbiller, lønn-
stopp og UKA-78. Pan-posten var kommet for å bli står 
det også, men i 2005, gikk det siste nummeret i trykken, 
og er i dag erstattet av “Eviggrønn”. Også en studentavis, 
men nå for alle linjeforeningene på Institutt for naturfor-
valtning. Denne overgangen gjenspeiler kanskje skog-
bruket som næring, søkningen til skogfag, og instituttets 
navneendring fra Institutt for Skogfag, til dagens Institutt 
for Naturforvaltning,. Allikevel ser vi at Skoglaugets sti-
pender, og støtte til pc fort kan snu denne trenden. Bare fra 
høsten 2009 til høsten 2010, økte antall førsteårsstudenter 
fra 7 til 13. Fortsetter det slik blir Pan fornøyd.

75-årsjubileet i 1986 er godt dokumentert med både tekst 
og bilder. Arrangementet fant sted på høyskoleområdet, og 
hele uke 9 var satt av. Det var hele 11 komitéer, hver med en 
til to  ansvarlige, mens dagens komité består av 4 personer. 
Temadager og jubileumsmiddagen var noen av høydep-
unktene, og hele feiringen var en vellykket begivenhet 
med alt for mye innhold til at det kan oppsummeres her. 
Foreningen fikk flotte gaver av diverse selskaper, blant an-

net Skjåkpanelet som kledde den gamle Skogbrukersalen 
på Sørhellinga. Dette er i dag desverre fjernet, etter total-
renoveringen av bygget.

Dagens forening
I 2011 har Skogbrukerforeningen 70 betalende medlem-
mer. Visjonen er at “skogbrukerforeningen skal skape et 
begeistrende skogmiljø”. Med det mener vi at diskusjoner 
på møter og m3-forum skal skape begeistring for fag og 
skog. To til tre ganger i semesteret avholdes m3-forum. 
Der prøver vi å få til heftige diskusjoner, basert på student-
foredrag med kontroversielt innhold. Det er en ordning 
alle er fornøyd med, og det uformelle preget gjør det mulig 
for alle å delta. En fin oppvarming til et besøk i Bodegaen 
(Samfunnets vannhull) er det også. Skogbrukerforeningen 
har også en egen facebookside. Denne administreres av 
styret, og brukes som invitasjonsorgan, samt bildearkiv og 
ytringsforum. Det oppfordres til å ta en titt innom denne 
siden. Utferd er også en post, og i slutten av mai, mel-
lom eksamener og junikurs, vil årets tur mest sannsynlig 
gå til “SkogsElmia” utenfor Jönköping i Sverige. I fjor ble 
Frivik Taubanedrift besøkt under ei drift i Øyer, nord for 
Lillehammer. Utover våren gjenstår det nå å få brikkene til 
å falle på plass så det kommende jubileet blir en suksess, 
uten at det går altfor mye utover studiene.

Forstlig hilsen Jubileumskomitèen.

Kilder: “Ås-studenter i 100 år 1864-1964”, “Pan-Posten-
arkivet”, tidsskriftet “Skogbrukerforeningen 75 år”,
Lars Helge Frivold
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“A Win-Wind situation”
What do ranchers in Wyoming and reindeer herders 
in Finnmark have in common? A love of their land and 
their herds. Local ranchers in Wyoming a few years 
ago had city slickers pounding at their door asking 
for the right to wind mill development, but in a twist 
the ranchers did not instantly sign on the dotted line 
to contracts requiring not to disclose or discuss (non 
disclosure agreements) about wind mill development 
with fellow ranchers. Instead, they created a coopera-
tive called “Wind Associations”, where they could col-
lectively bargain for where the windmill developments 
would take place in regards to land impact and eco-
nomic development in relation to local ranches.

Tekst: Tina Olguin
Foto: University of Wyoming

Now wind associations have sprung up all over Wyoming 
with ranchers organizing themselves collectively at the 
bargaining table, similar to how unions bargain with com-
panies for their rights. Hurray for the cowboys. T.Boone 

Pickens, an oil billionaire turned wind energy developer 
bymaking a “Pickins Plan” to create a North American  
“wind corridor” with investments from private nvestors  
and the government. Nice to know that Fred Olsen has 
created an investment fund for renewable energy called, 
“Fred Olsen Renewables” investing in wind techology. 
Native Amercian Indians are creating wind power plants 
on reservations creating jobs and profits that can be used 
to benefit tribal needs. The U.S. Department of Energy has 
also created a $2.5m fund for 18 tribes aimed at renew-
able technologies. The new energy bill also has a $800m 
bond program to give the tribes help with private-sector 
borrowers. So this time the Indians also win alongside the 
cowboys too.
 
A little background knowledge of wind technology and 
energy is necessary. A wind farm or wind power plant is a 
group of connected wind turbines (windmills). Electricity 
production is measured in a watt (W). A kilowatt (KW) is 
1000 watts. A million watts is called a megawatt (MW). A 
single wind turbine can generate from 250 watts to 5 meg-
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awatts of electricity, depending on its size and location. A 
megawatt (MW) of wind generates about as much elec-
tricity as 225 to 300 households use in a year. The top 10 
states in wind resources are: North Dakota, Texas, Kansas, 
South Dakota, Montana, Nebraska, Wyoming, Oklahoma, 
Minnesota and Iowa.
 
Wind taxes: Investments for the local community
Wyoming’s State government in 2010 passed the 
first wind energy tax. This is the first wind energy tax for 
the whole of the 50 states. Wyoming already has an en-
ergy tax on coal, oil, and gas.  The new wind energy tax of 
one dollar per megawatt hour will begin in 2012 and will 
apply  to windmills that have been generating electricity 
for three years or more. Tax profits are to be shared 60-
40 between counties 60% and the State 40%. Wyoming is 
an energy rich state similar to Norway. This has allowed 
Wyoming to tax the oil and gas industry profits for infra-
structure investments, an example is creating better roads.  
Wyoming is an energy rich state similar to Norway with 
progressive energy taxation.
 
Local businesses can also benefit because of the con-
struction of the windmills and later the maintenance con-
tracts. This is dependent upon finding qualified build-
ing contractors willing to 
learn new technologies 
that can construct and 
maintain windmill 
installations and 
the power lines 
that transport the 
electricity. In Wyo-
ming windmill devel-
opers have teamed up with 
local contractors by mentor-
ing local contractors and entrepreneur in training seminars 
and building up local knowledge in the new green technol-
ogy.  This type of windmill green initative is also happen-
ing in South Trøndelag in Roan.
 
The University of Wyoming has also been a benefactor 
in wind technology with a 2 million dollar grant by BP 
to fund a wind energy research program. A building will 
be erected from these funds that will house a large, close-
looped tunnel within a central building for wind research 
and development in wind. John Naughton, Associate Pro-
fessor at the University of Wyoming and the Director 
of the Wyoming Energy Research Center is creating an 
international  program and encourages international ex-
change with other universities. John Naughton has stated 
that, “The proximity of the Laramie campus to the Depart-
ment of Energy’s National Renewable Energy Laboratory 

(Golden, Colo.) and to the wind-rich sites in the Northern 
Great Plains, combined with the limited efforts elsewhere 
in the nation, also provide unique opportunities for the 
center.”
 
The conclusion is that local people can be treated as in-
telligent people and shown that windmill development 
is beneficial to the local community where revenues are 
directly funneled into job creation. And the local commu-

nity, including the academic commu-
nity, is given a direct voice into 

how nature and the local busi-
ness environment will be de-

veloped.

Note: I am from Wyo-
ming, and I have family 

and friends in Wyoming that 
have benefited from windmill 

techonology. The purpose of 
this article is to show the positive side of windmill tech-
nology, and it reflects my personal views.

Citations:
1.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_tronde-
lag/1.7373662
2.http://www.globalwarming.org/2010/03/01/wyoming-
passes-windmill-tax/
3. http://www.economist.com/node/5180335
4. http://www.nytimes.com/2008/11/28/us/28wind.html
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Pickens_Plan 
6. http://www.uwyo.edu/werc/
7. http://www.wyoptv.org/windfarm/facts.php 
8. http://www.fredolsen-renewables.com/
9. Telephone Interview with John Naughton

«Local people can be treated as in-
telligent people and shown that wind-

mill development is beneficial to the local 
community where revenues are directly 

funneled into job creation.»
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Tekst: Susanne Lund Johansen
Foto: Pernille Aker

Allemannsretten er ingen selvfølge. Folk må hevde sin 
rett og stadig forsvare den for å unngå at den snevres inn. 
Det er blant konklusjonene de oppmøtte kunne trekke etter 
temakveld om allemannsretten 15. mars. Oddvin Lund fra 
Den Norske Turistforening var en av foredragsholderne, 
og han mener den største trusselen mot allemannsretten er 
ferdselsbegrensninger i verneområder.

- Allemannsretten er basert på at folk er ansvarsbevisste og 
bruker sunn fornuft. Den styrkes av at folk har plikt til å 
vurdere selv om det de gjør er til skade for andre eller na-
turen. Kompliserte regelverk gjør det vanskelig å vite hva 
man har rett til og ikke, mener Oddvin Lund.

Siden 1980-tallet har stadig flere verneområder fått regler 
som går utover friluftslovens bestemmelser. Over 2000 
verneområder har dette per i dag, og det kan for eksempel 
dreie seg om forbud mot telting, sykling eller organisert 
ferdsel.

Stadig flere regler om ferdsel i verneområder kan 
svekke allemannsretten. Det mener fagsjef for natur-
forvaltning i Den Norske Turistforening, Oddvin Lund.

Seminarkveld med NF-laget og Naturviterne:

Allemannsretten under press?
Lund tror naturvernet også blir skadelidende når det blir 
for mange forbud. 
- Det kan oppstå konflikter som kunne vært unngått og folk 
kan bli negative til naturvern hvis de oppfatter reglene som 
unødvendige og uforståelige. Forbudene går særlig ofte 
utover unge folk som driver med nye former for friluftsliv. 
Det dreier seg for eksempel om terrengsykling, kiting og 
brettseiling. Jeg tror disse gruppene ofte føler seg misfor-
stått og urettferdig behandlet. 

Nils-Yngve Berg fra Direktoratet for naturforvaltning me-
ner saken er mer nyansert. 
- De store gruppene av befolkningen mener nedbygging 
av natur, utbygging i strandsonen og motorisert ferdsel er 
de største truslene. Vern kommer mye lenger ned på lista, 
sier han.

På temakvelden viste han til en spørreundersøkelse utført 
av Synovate i 2009. Folk ble bedt om å rangere ulike tru-
sler og 43 prosent svarte at ferdselsbegrensninger i ver-
neområder var et problem. Til sammenligning svarte 70 
prosent at utbygging i strandsonen var en viktig trussel. 
Naturforvalterlaget og Naturviterne gikk sammen om å ar-
rangere temakvelden. En aktuell sak som ble tatt opp var 
betaling for bruk av skiløyper, noe det har vært mye debatt 
om i media i vinter. Dette er i dag forbudt fordi det kom-
mer i konflikt med allemannsretten, og foredragsholderne 

trodde ikke at det kom 
til å endres.

Det var omkring 
35 oppmøtte denne 
kvelden og det hele ble 
avrundet med pizza og 
brus i kantina på Sørhe-
llinga.

Foredragsholderene: 
Fra venstre Oddvin 
Lund, Nils-Yngve 
Berg og Håvard 
Steinsholt.
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Tekst: Harald S. B. Hansen
Foto: Harald S. B. Hansen og Lee Narraway

På dette tidspunktet tilbrakte jeg et semester ved Køben-
havns universitet, og ville gjøre noe litt annerledes før jeg 
returnerte til Ås og fullførelse av min bachelor i økologi 
og naturforvaltning. Dette leda meg til et feltkurs i polar 
økologi i regi av University of St. Andrews i samarbeid 
med Students on Ice.

Antarktis er omtrent så fjernt man kan komme på denne 
planeten. Et folketomt kontinent, større enn Europa, 
nesten uten direkte menneskelig påvirkning, og med en 
utenomjordisk atmosfære. I praksis drar nesten ingen dit, 
i motsetning til de fleste andre verdenshjørner. Kun en 
håndfull velutdannede pensjonister på cruise med hurti-
gruten kommer seg dit (det er dog en økende tendens). 
Folk flest er usikre om Antarktis er i nord eller syd, og 
forbinder kontinentet først og fremst med sydpolen og 
Roald Amundsen. I virkeligheten er det en gigantisk ver-
densdel med en mektig historie og natur, og mye spen-
nende pågående forsking. I nyere tid inneholder historien 
massiv utnyttelse av sel og hval, ettervirkninger av dette, 
landkrav fra ulike land, utforskning og haugevis med 
spennende ekspedisjoner. Fremdeles preges Sørishavet 
av konflikter angående ressursutnyttelse, og det er ikke 
så mange år siden min farfar var der som hvalfanger sam-
men med en svær norsk flåte som tok populasjonene til 
bristepunktet og medførte konsekvenser for flere ledd i 
næringskjeden. Der og da et fantastisk eventyr, i ettertid 
sett på som en katastrofe.

Reisen min gikk via st Andrews og noen dager i den gam-
le skotske universitetsbyen. Her var våren allerede kom-
met godt i gang i begynnelsen av februar – i motsetning 
til snøstorm og -10 grader i Ås. Derfra reiste jeg sammen 
med mine åtte medstudenter og emneansvarlig professor. 
Vi ankom Ushuaia i Argentina, verdens sydligste by (54° 
S), på kvelden lørdag 12. februar.

I Ushuaia møtte vi resten av ekspedisjonsdeltakerne, og 
organisatorene i Students on Ice (SOI). SOI er en ka-
nadisk organisasjon som i flere år har brakt skoleungdom 
til Arktis og Antarktis – dette var andre gang de organis-

Jeg forventa ikke at jeg, en enkel Ås-student, skulle 
ende opp i Antarktis da jeg googla ”expedition 2011” 
en gang i høst. Det var ren eventyrlyst som drev meg; 
et ønske om å oppleve vitenskap i praksis; et behov for 
å komme seg til sjøs.

Blant pingvinbæsj og hvaler
 - et reisebrev fra Antarktis

erte en ekspedisjon med universitetsstudenter til Antarktis, 
i samarbeid med universiteter og studenter fra flere land. 
Hvert universitet stilte med et studiepoenggivende emne. 
Representert var emner som paleontologi, oseanografi, 
glasiologi og turisme.  I tillegg til skipets mannskap og 
de emneansvarlige, hadde vi med oss mange spennende 
forskere, politikere, fjellklatrere og ekspedisjonsfolk, 
nettverksbyggere og guider.

Natt til torsdag 17. februar seilte vi ut Beaglekanalen (op-
pkalt etter skipet Darwin seilte på). Havet luktet som på 
en litt kjølig norsk sommernatt. Sjøl med motorduren var 
stillheten påtagelig. Jeg stod alene på taket av M/V Ush-
uaia (ekspedisjonskipet vårt), etter at de fleste hadde lagt 

seg. Det var mulig å høre havet og føle stjernehimmelen. 
Vi var i ferd med å nå det legendariske Drakestredet, kjent 
for sitt lunefulle humør; på samme tid var vi også i ferd 
med å miste mobildekning og all kontakt med kjærester, 
familie, venner og universitet. Ingen tilgang til nyheter – 
ingen uro i arabiske land, ingen savnet seilbåt. Vi var til 
sjøs, på ekspedisjon!
 Neste morgen startet vi tidlig med våre undersøkelser. 
Det betydde ut på dekk ved daggry for å gjøre sjøfugl- og 

Adferdsobservasjon av pingviner
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hvaltellinger. Utstyrt med kikkert, varme klær, datalogger, 
GPS, termometer og vindmåler vurderte vi miljøforhold 
og registrerte arter, alder og antall. Solen strålte, og sjøl om 
det var kjølig merket vi lite til det truende havet vi hadde 
hørt tale om på forhånd. Med bølger og blendende sollys 
var det likevel ikke de beste forholdene for hvalobservas-
joner, og kun én knølhval å se. Sjøfuglene var dog til stede, 
og utover dagen var det albatrossene som regjerte.  Den 
vandrende al-
batrossen har et 
vingespenn opp 
mot tre og en 
halv meter, og 
den er dermed 
den største fu-
glen vi kjenner. 
Ifølge historien 
bærer disse fab-
elaktige dyrene 
med seg sje-
len til sjømenn 
tapt til havs. 
De har en livs-
lengde og -for-
løp som likner 
m e n n e s k e t s , 
k-selekterte og 
(tilnærmet) mo-
nogame. Når 
disse vakre beis-
tene flyr rett opp 
fem meter bortenfor deg, kan du ikke annet 
enn å føle ydmykhet. Fuglene tilbringer mesteparten av 
livet til sjøs, og surfer gjerne på luften fra skip, men følger 
vanligvis bare værsystemene rundt Antarktis.

På denne tiden av året har hvalene hovedsakelig migrert til 
Antarktis for å føde på bestanden av antarktisk krill. Det 
er en art krepsdyr som ligner på små reker, og de er målt 
i biomasse den mest suksessfulle arten på kloden. De er 
også nøkkelarten i økosystemet som alle de andre artene er 
avhengige av. Området er preget av enorme årlige seson-
gendringer, styrt av sollys som er en sterkt begrensende 
faktor om vinteren når kontinentets størrelse fordobles, 
og en ubegrenset energikilde om sommeren. Dette fører 
til store variasjoner i pakkis og temperatur, og at det om 
sommeren blir produsert mye fytoplankton, frittflytende 
fotosyntetiserende organismer. Dermed blir også krill lett 
tilgjengelig, fordi krill spiser fytoplankton – krill tjener 
da som hovedkilde til næring for de fleste sjøpattedyr, 
pingviner og flere andre sjøfugler.

Tidlig om morgenen fredag 18. februar passerte vi kon-
vergenssonen, hvor det er et merkbart skifte mellom kaldt 
vann i strømmen som sirkler rundt Antarktis og varmere 
vann fra nord. Denne flytter seg gjennom året, men er av 
mange regnet som grensen til antarktisk farvann. Det er 
også en fysisk begrensing for migrasjon av arter til det 
antarktiske økosystemet. I løpet av dagen krysset vi også 60 
grader S, som brukes om landkravene til mange av landene 

med krav der 
nede, og den 
geograf iske 
grensen til det 
legendariske 
Sø r i shave t . 
Inne i dette 
området en-
dret faunaen 
og mengden 
dyr vi så 
seg. Her var 
det plutselig 
p i n g v i n e r 
som så ut til 
å sprette på 
v a n n f l a t e n 
langt til havs, 
k n ø l h v a l e r 
med sine blås, 
flukes (slå ha-
len opp) og 
breach (karak-

teristiske hopp), en nebbhval, finnhvaler og 
blant annet fugler som flekkpetrell. På kvelden passerte 
vi Elephant island, legendarisk etter Ernest Shackletons 
kamp for sine menn.

Lørdag 19. februar var jeg oppe før sola stod opp (05:00), 
og vi nærmet oss da enden av the Antarctic Sound (navn-
gitt etter den svenske antarktisekspedisjonen 1901-1903), 
også kjent som ”iceberg alley”. Vi var dermed nesten ute 
i Weddelhavet. Vi så mil på mil med isfjell, tabulære og 
kantete. Det var lite liv, kun en og annen flekkpetrell, 
men etter hvert oppdaget vi prikker på alle isflak og -fjell. 
Disse viste seg å være pelssel, krabbeetersel og weddelsel. 
Temperaturen lå på rundt 1 grad celsius og solen strålte, 
men i løpet av sekundet tok vinden seg opp fra ingenting 
til kraftig og det ble bitende kaldt å stå ute på dekk og 
kartlegge alle selene. 

Denne dagen gjorde vi vår første landing på ekspedis-
jonen. Åstedet var Seymourøya og vi brukte gummibåter 
med påhengs for å komme i land. Her kunne vi blant an-
net iaktta pelssel fra få meters avstand og oppdage iso-

Om bord på M/V Ushuaia
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poder langs stranden og fossiler i fjellet. Utgangspunktet 
for landingen var å finne K-T-grensa, som markerer den 
dramatiske masseutryddelsen som markerer skiftet fra den 
geologiske kritt-perioden til tertiær. Seymourøya er et av 
veldig få steder i verden hvor dette er observerbart.

Dagen etter hadde vi vår første landing på fastlandet, ved 
vulkanen Brown bluff. Her var det store mengder bøyle-
pingviner og et fåtall adeliepingvin. Kyllingene her hadde 
kommet lengre i utviklingen enn hva som vanligvis er 
ventet på den tiden av året, noe som vanskeliggjorde under-
søkelsene vi skulle gjøre på atferd. Vanligvis ville det være 
uklekkede egg og små kyllinger som er mye mer utsatt 
for predasjon av fugler. Likevel fikk vi kartlagt pingvin-
populasjonen og selpopulasjonene på stedet. Fascinerende 
hvordan disse artene tydelig har blitt utviklet uavhengig av 
mennesker, da de ikke frykter vår tilstedeværelse. Selene 
blir likevel gretne om du kommer for nærme, og pelssel 
kan finne på å angripe om du sitter med ryggen til dem. 
I tillegg til pelssel lå det to weddelseler og koste seg på 
svabergene.

Seinere dro vi inn i et tåkehav. Vi passerte nær isfjell og 
hadde isflak liggende strødd rundt oss. Plutselig dukket det 
opp en mørk skygge foran oss – Gourdin island. Vi dro ut 
i zodiacene våre og kunne ikke se mange meterne foran 
oss. Gourdin så ut som en helt annen planet, dekket av 
ringpingviner og en og annen leopardsel. Dette kan karak-
teriseres som et modelløkosystem med store krillbestander 
i nærheten av øya som pingvinene eter av, og med leopard-
sel i rollen som topp-predatoren som 
eter av pingvinbestandene. Leopard-
sel tjener i Antarktis den rollen isbjørn 
fyller i Arktis. Ute i zodiacen oppda-
get vi i sjøen noe som liknet en sjøorm 
som stadig brøyt med vannflaten, og 
etter hvert kom helt opp til gum-
mibåten vår. Jeg kan vitne på at dette 
så ut som et sjømonster som kom fra 
dypet og opp mot oss, uten å utvise 
noe truende atferd. Det var verre for 
pingvinene. Vi oppdaget etter hvert 
flere leopardsel som aktivt sperret 
bukten som forbandt land med havet 
og krillen. Vi kunne se leopardsel 
svømme rett bak flokker av pingviner. 
Pingvinene hoppet gjennom vannet 
for å redde sitt eget liv. På nært hold 
fikk vi oppleve en sel dra en pingvin 
under vann. Etter noen sekunder fløt 
pingvinen til overflaten, fremdeles i 
live og med et bedende blikk om hjelp 
rettet mot oss. Det virket som om se-

len hadde planlagt det hele og bare ønsket å pine pingvinen 
for den fikk ligge i fred ganske lenge før en svær kjeft steg 
opp fra dypet og igjen trakk pingvinen ned. Det tok ikke 
lang tid før pingvinen var helt død inne i monsterets munn 
og ble slengt fra side til side til fjærdrakten ble flerret opp 
og et kjøttstykke for ut av munnen på selen. Den kunne 
da kose seg med måltidet, selv om det å spise i vann uten 
armer ikke bare er lett.

Utpå kvelden fortsatte vi ut i det tette tåkehavet og kulden 
var følbar. Det var vanskelig å si om vi var nærme land 
eller langt til havs. Som i Titanic dukket det opp et gi-
gantisk isfjell midt ut av intet, mye større og lengre enn 
skipet vårt, og det sier litt når kun bortimot ti prosent av 
et isfjell er synlig over vann. Isfjellet hadde en fot full av 
sorte prikker tett i tett, som ved nærmere ettersyn viste seg 
å være pingviner. En knølhval lekte rundt isfjellet, og med 
alt dette livet var antakeligvis dette et veldig produktivt 
område. Uvirkelig å møte et slikt samfunn uti intet.

22. februar startet vi dagen i Neko Harbour. Her gjentok 
vi våre undersøkelser mens sola var i ferd med å stå opp. 
Vi var for det meste nede på stranda, og måtte ta bena fatt 
hver gang vi hørte buldring fra isbreene. Buldringa skyld-
tes kalving, det vil si isblokker som brekker løs fra brefron-
tene, noe som kan skape ganske heftige bølger. Utrolig fas-
cinerende å oppleve, spesielt når en sitter trygt og hører 
buldring fra alle kanter, og kan observere bølgene som når 
stranda. I Neko harbour var jeg også oppe på isbreen og 
fulgte med på hvordan glasiologene tok ut iskjerner for 

Skallet av en kjempestor isopode!
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å hente ut informasjon om blant annet tidligere klimaen-
dringer og gassforekomster i atmosfæren. Dette var dagen 
vi var lengst syd. Jeg er usikker på akkurat hvor langt syd 
vi var, men jeg tipper det var borti 65 grader syd. Etter 
Neko Harbour hoppet vi i land på Jougla Island i heftig 
regn, vind og bølger. Her satt vi neddynka i pingvinguano 
(bæsj) og observerte atferd mens vi frøys fingra av oss. 
Lukten av pingvinguano er på sett og vis lukten av Antark-
tis, og den er ikke god. Etter det gikk vi i land på naboøya 
og den tidligere britiske forskningsstasjonen Port Lockroy. 

Utover ettermiddagen stakk sola fram og vi tok en sløyfe 
innom Wilhelmina Bay for å følge en flokk knølhvaler – 
på et tidspunkt hadde vi bortimot 20 hvaler rundt oss. En 
eventyrlig opplevelse med mye aktivitet. Området er ge-
nerelt kjent for sin yrende hvalaktivitet, og her var det ting 
som skjedde på alle kanter. Mer liv enn man kunne håpe 
på, og akkurat som i en naturfilm.
 
Dagen etter nådde vi Deceptionøya og Whalers Bay (Ny-
Sandefjord), hvor vi gled inn i bukten formet av den vul-
kanen som øya er. Her ligger restene av tidligere hvalfang-
staktivitet, og i en flerårig periode før andre verdenskrig 
opererte 200-300 nordmenn kokeri og hvalfangstskuter 
herfra i sommermånedene. Senere på formiddagen gled vi 
lenger inn i bukta og tok det obligatoriske badet man må 
ta i Antarktis.

På dette tidspunktet hadde 
vi fått varsel om dårlig vær, 
og vi var egentlig i ferd med 
å bevege oss ut i Drakepas-
sasjen. Skuffelsen var stor 
over at vi ikke hadde fått 
med oss sydlig sjøelefant og 
spekkhuggere. Spekkhug-
gere kunne vi ikke gjøre så 
mye annet med enn å holde 
utkikk, men kapteinen gikk 
med på å ta en sløyfe in-
nom Robertson island i håp 
om å finne sjøelefanter før 
vi beveget oss ut i passas-
jen og flere døgn med rul-
ling. Dette var vellykket og 
vi fant en haug med svære 
mannebeist av noen sjøele-
fanter liggende på stranda 
spredd mellom pelssel. 
Disse selene er noen under-
lige skapninger hvor han-
nen er bortimot ti ganger 

større enn hunnen, og de største hannene kan ha 
harem på hundre hunner de befrukter i løpet av en sesong. 
De svømmer store avstander og det er kjente tilfeller hvor 
slik sel dykker ned til 1400 meters dyp og er under vann 
mer enn to timer i strekk. Derfor er de også ideelle til å 
samle inn data for forskere.

På kvelden kom vi ut i Drakepassasjen hvor 52 heftige 
timer ventet. Bølger opp mot 15 meter og rulling fra side 
til side og opp og ned. Flere av ekspedisjonsmedlemmene 
ble sjøsyke, det gjorde heldigvis ikke jeg. Likevel tok jeg 
en sjøsyketablett for sikkerhetsskyld; en vanlig reseptfri 
prostafen. Denne presterte å gi meg heftige hallusinasjon-
er av spurvefugler, skumle menn og hyssingtråd som fløy 
gjennom lufta. Ganske sært, men en relativt morsom greie 
midt til havs i en lukka tinnboks. 

Antarktis er et ekstraordinært sted å kjenne på tilværelsen, 
og det sies at de fleste som drar til Arktis og Antarktis bites 
av polarbasillen, det vil si at de kjenner et behov for å dra 
tilbake. Jeg kjenner på det selv. Et fantastisk sted jeg vil 
tilbake til, på eventyr og gjerne for å drive forskning.

Artikkelforfatteren på plass i Antarktis
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 Sjekk ut:
 http://www.smru.st-andrews.ac.uk/antarctic
 http://www.apecs.is/

Bøylepingvin som mater ungen sin

Ekspedisjons- 
deltakere på 
Seymourøya
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Tekst: Trygve Danbolt
Foto: Torbjørn Kornstad

I denne artikkelen har jeg lyst til å fortelle litt om ring-
merkingsaktiviteten på Frydenhaug, hvorfor vi holder på 
med dette, litt resultater og statistikk, litt om ringmerking 
og etikk, og sist men ikke minst litt om hvem som har vært 
med på dette.

Først av alt, hva er ringmerking? Ringmerking av fugl er 
en måte å forske på fugler. Den består av å sette et merke 
på fuglens ben, dette merket har enten en bestemt farge-
kombinasjon (fargemerking) eller et serienummer. Dette 
nummeret er helt unikt for den spesielle ringen, og blir 
derfor fuglens ID nummer. Etter at ring med nummer har 
blitt plassert forsvarlig på fuglens tars, og data som kjønn, 
alder, art, klokkeslett, vekt og vingemål har blitt notert ned, 
slippes fuglen fri igjen. Så en vakker dag kommer kanskje 
fuglen igjen, og vi kan registrere at den har overlevd vin-
teren, eller blitt noen år eldre. kanskje får vi gjenfunnsrap-
port om at den er fanget i en bakhage i Tyskland, eller at 

Oppe på Frydenhaug, like bak Sørhellinga, har det 
vært hektisk aktivitet nesten hver onsdag siden nyttår. 
Det har vært opprigging av nett, etablering av foring-
splass, mating av fugler, katter, mus, ekorn og rådyr. 
Alt dette for å oppnå ett mål: å sette en skinnende blank 
ring rundt foten på en stakkars fugl, for så å slippe den 
fri igjen. 

Ringmerking av fugler på Frydenhaug
“Bedre med en fugl i hånda enn ti på taket”

den er blitt påkjørt på fylkesvei 402 i Nittedal.

Alt dette er med på å gi oss data på hvor gamle fuglene 
blir, hvor de trekker, dødsårsaker, kjønnsforskjeller og 
flere andre ting som er nyttig eller mindre nyttig å vite om 
fuglene våre. Et annet viktig aspekt ved ringmerkingen på 
Frydenhaug er at mange får lov å være med og bli kjent 
med metoden så vel som fuglene. Dette er nyttig læring for 
alle aldersgrupper enten man er et barn som trenger å bli 
kjent med naturen, en ZOOL210 student som skal prøve å 
holde orden på de forskjellige artene, eller en kommende 
naturforvalter som skal gi en gjeng ringmerkere tillatelse 
til å merke skjeggmeis i et naturreservat.

På Frydenhaug har vi per 31. mars 2011 merket 718 indi-
vider fordelt på 27 arter. Det har vært med mer enn 100 
forskjellige personer på merkingene fra vi begynte høsten 
2010, av dem kan vi nevne barneskoleelever fra Bjørlien 
skole, studenter fra UMB og TV8-Follo som har laget et 
lite filmklipp.

Så til resultatene:
 
På Frydenhaug har det siden oppstarten blitt fanget og 
merket 718 individer fordelt på 27 arter. Hvis en tar med 
kontrollerte fugler (fugler som enten har gått i nettet flere 
ganger, eller som andre har merket), kommer vi opp i 913 
individer.

Diagram over fuglearter som har blitt fanget på Frydenhaug
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De artene det har blitt fanget flest 
av er blåmeis og kjøttmeis. Grup-
pen meiser utgjør til sammen 
62,7% av alle individene som har 
blitt merket på Frydenhaug. Dette 
er trolig fordi de er veldig ivrige 
på fuglemat, og fordi de lett går 
i nettet. Av spennende arter kan 
nevnes en brunsisik og en var-
sler. Varsleren er kanskje det mest 
overraskende i og med at det ikke 
finnes stort mer enn 1000 overvin-
trende individer i Norge.

Som en kan se av diagrammet 
over arter som er fanget, er det en-
kelte arter som dominerer mer enn 
andre. Desto mer spennende er det 
med de mer sjeldne artene. Her er 
alle kontrollerte fugler også regnet 
med (n=913).

Sektordiagrammet viser også her at det er meisene som 
er den dominerende gruppen, men for finkefugler ser det 
heller ikke så verst ut. Det kan se ut til at det er mye spett-
meis i området, men det har ikke blitt fanget inn mer enn 
12 spettmeiser. Det vil si at hver enkelt spettmeis har gått i 
nettet i snitt 2,25 ganger. 

Per dags dato har det ikke blitt kontrollert fugler med uten-
landske ringer på Frydenhaug, heller ikke har noen av dem 
vi har merket blitt kontrollert i utlandet. Den lengste for-
flytningen er en gråsisik merket i fjor vinter som ble funnet 
igjen påkjørt på en vei i Nittedal nå i vår. 

Sektordiagram som viser fangst fordelt på familier.

Trygve demonstrerer aldersbestemmelse av blåmeis for kommende ringmerkere
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Tekst: Tord Storbækken og Erik Nygaard
Foto: Torgrim Østgård og Maria K. G. Knudsen

– Hvordan kunne en elgspisende innlandsgutt oppvokst 
mellom mjuke fjell og tørre furumoer havne på vestlan-
det mellom taubanemodne grantrær, hjort, bratte fjell og 
fjorder?

– Det hele begynte for mange år siden mens jeg var bare 
unggutten i førstegangstjeneste. Jeg satt på latrina under en 
infanteriøvelse i Indre Troms og kom til å tenke på hva jeg 
skulle gjøre når jeg ble dimmitert. Hadde alltid vært glad i 
skog og frisk luft. Under oppveksten på Lensmannsgården 
på Tolga var jeg ofte med i “skauen”. Da jeg satt på latrina 
gikk det opp for meg at jeg måtte få meg en jobb hvor jeg 
kunne være nær skogen.

– Tidligere INA-student Torgrim Østgård, hva slags tittel 
har du på kontordøra di?
– Akkurat nå har jeg, Torgrim Østgård fra Tolga, fått 
den hederlige tittelen “Skogbruksleder” på kontordøra 
mi. 

 Min arbeidsplass:
Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA

Noen måneder senere satt jeg på skolebenken ved HiNT i 
Steinkjer. Der gikk jeg utmarksforvaltning. Søkte egentlig 
skogfag, men det var for få søkere, så vi måtte gå utmarks-
forvaltning alle mann. Jentene også. 

Det kom en del nedbør det året, og jeg måtte evakuere hy-
belen min. Da jeg kom tilbake en ukes tid senere fikk jeg 
virkelig respekt for naturen: Elva hadde gått helt opp til 
vinduskarmen i oppholdsrommet. Heldigvis hadde jeg lagt 
gitaren på hylla. Ikke for godt, men hehe, du vet… for at 
den ikke skulle bli våt.

Dernest bar det ned til Evenstad i regi av Høgskolen i 
Hedmark. Der gjorde jeg ferdig en bachelor i skogfag. Et-
tersom jeg var så godt i gang var det et naturlig skritt å 
forflytte seg videre sørover og bygge på. Tok en master 
i Skogbruk på UMB og nøt godt av nytt fagmiljø og nye 
faglige impulser. Det var tider!

Etter endt utdannelse bar det rett ut i sommerjobb som 
skogtakstmann. Med hele Østlandet som arbeidsområde 
skortet det ikke på varierende boniteter og artige grankvis-
ter og kvistknøler som jeg kan minnes når jeg blir gammel. 

Denne sommerjobben 
hadde jeg faktisk til 
langt ut i oktober.

Noen uker som assis-
terende skogbrukss-
jef “heme” på Lens-
mannsgården var ikke 
å forakte, men omsider 
søkte jeg på noen job-
ber. Tok en kopp kaffe 
med en fremtidig kol-
lega fra nabobygda og 
det virka som det gjorde 
susen. Det var på Kaff-
estuggu på Røros. Jeg 
tror han spanderte. Jeg 
er ingen utpreget kaffe-
drikker, men jeg helte 
nedpå og fikk jobben. 
God investering.

Så nå jobber jeg som 
sagt som skogbruk-
sleder for Sogn og 
Fjordane Skogeigarlag 
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 Min arbeidsplass:
Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA

BA. BA, står for begrenset ansvar, hvis noen lurer. Som 
skogbruksleder er jeg bindeledd mellom skogeier og tøm-
merkjøpende industri, og tilrettelegger for skogeier når 
han har lyst til å hogge. 

– Svarte jobben til forventingene?

– Jeg visste veldig lite om Vestlandet. Visste bare at det var 
jækla bratt. Har du lov til å skrive det? Hadde ikke forventa 
at skogplanlegginga skulle innebære at man kom borti så 
mye forskjellig. Mye logistikk, for eksempel. Og telefon-
ledninger. Tror ennå ikke jeg har vært med på å planlegge 
ei drift som ikke har resultert i at vi må ringe televerket 
for å montere vekk telefonledninger som er i veien for tau-
bana. Men det er greit når vi først får tømmeret ut av lia, 
da legges mesteparten av sagtømmeret for tiden på en båt 
og sendes til Tyskland. 

– Har du noen stalltips til ivrige lesere som kan tenke seg 
å plante en egen skog?

– Plant for all del gran i terreng som det går an å få 
ut ressursene av med det driftstekniske utstyret som er 
tilgjengelig. Det tenkte de ikke på her i forbindelse med 
den store skogreisinga på Vestlandet på 50- og 60-tallet. 
De planla for hest og kjerre, og nå må vi bruke taubane 
på driftene i det bratteste terrenget.

– Vil du fortelle om en vanlig dag på jobben?
En typisk dag som skogbruksleder: Vår hovedoppgave 
er å holde hjula i gang. Det vil si at vi må sørge for 
at driftsapparatet vi disponerer her har oppdrag til enh-
ver tid, slik at de ikke forsvinner eller må legge ned på 
grunn av dårlig inntjening. Målet vårt som skogbruk-
sledere er å ha en portefølje med skogsdrifter liggende 
klar. Da har vi større muligheter for å velge skogsdrifter 
som f.eks. vær og føre tillater, skogeiers behov for ka-
pital, transport og tømmermarked. Det letter planleg-
ginga og gjør at lange transportavstander for driftsap-
paratet reduseres, da vi kan ha flere hogster innenfor 
én og samme kommune eller nabokommunene, såkalte 
kampanjehogster.  

Sogn og Fjordane er stort i areal, og en fullstendig over-
sikt over skogressursene er vanskelig å skaffe seg. Der-
for utnytter vi hver kommunes representant for fagfeltet 
skog, det være seg skogsjef eller landbrukssjef, fordi 
vedkommende som oftest har stor lokalkunnskap og 
kommer nærmere i dialog med skogeierne i kommunen. 
Vi må ofte oppsøke kundene våre, altså skogeierne, det 

er sjelden de ringer til oss og sier de vil hogge. 
Den siste delen av planleggingsfasen innebærer kontrakt-
skriving med skogeier. Her avtaler vi driftspris, hva han/
hun kan forvente å sitte igjen med i netto, avsetting til 
skogfond og lignende. Hogstområdet undersøkes for sp-
esielle natur- og/eller kulturverdier, og med Levende Skog 
i bakhodet merker vi av for entreprenør både på kart og i 
terreng hvor forskjellige hensyn må tas, for eksempel kant-
sone mot myr. 

Det er viktig å ta vare på driftsapparatet. Synliggjøring er 
viktig og vi streber etter å komme ut der hvor de er under-
veis i hogsten for å se hvordan det går og for å utveksle 
erfaringer og kunnskap. Vi melder tømmeret henteklart og 
industrien får råstoffet sitt. Skjemautfylling etterpå for å 
kontrollere at alt har gått etter planen og iverksette tiltak 
om det trengs, f.eks. oppretting av kjøreskader. 

Sånn er ofte arbeidsdagen min. En del kontorarbeid 
selvfølgelig, men feltarbeidet er vel så viktig.
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– Har du fått noen artige yrkesskader?

Det hender jeg sklir ned fra skrenter. En gang ringte tel-
efonen mens jeg takserte, da datt jeg ned en skrent og 
fikk hull i kjaken. Ett sting og litt lim så var det bra igjen. 
(Men legen sa at limet ikke tålte vann og han lurte litt på 
hvordan han skulle få vaska håret uten å bli våt i ansiktet. 
Det viste seg at den lokale frisøren var mer enn behjelpelig 
i den forbindelse. Behagelig var det visstnok også. (Journ. 
anm.))

En annen gang var jeg ute og skulle registrere MIS i Hal-
lingdalen, det var riktignok som skogtakstmann og ikke 
som skogbruksleder, men historia er god: Jeg skulle ned i 

en bekkekløft og registrere MIS. Det er bratt i Hallingdalen 
og på vei ned sklei jeg og datt ned fra en avsats. Det var 
fire-fem meter ned og et under at det gikk bra, men jeg 
landa på liggende død ved som tok av for fallet. Den var så 
morken at det fjæra. Lærte litt av det: Registrer ikke MIS 
på død og liv!

– Er jobben en damemagnet?

– Absolutt, men privatbilen er til hinder. Mazda 323 Silver 
II 1985-modell er ikke lenger det den var. (Bilen på bildet 
under er til opplysning en Citroën BX-14TRE med åpen 
bakluke, red. anm.)

Kort om Torgrim

Favorittbonitet: G 20.
John Deere eller Valtra: Valtra.
Lær eller gummi: Lær. Støvler altså. Husk å 
smøre dom. Da æ dom konge!
Yndlingstreslag: Barlind (Taxus baccata) og 
spisslønn (Acer platanoides), men helt klart 
furu (Pinus sylvestris) blant de kommersielle 
treslagene.
PC eller Mac: Macbook Pro.
Merkeband eller spray: Merkeband.
Vertex eller Suunto: Suunto. Mista nemlig 
svensken te Vertexen nedi en bekk da jeg 
holdt på med master’n. Dårlig at den lages så 
den flyter; mister du den i en bekk blir den 
borte.
Hjort eller elg: Har blitt en del hjortemidd-
ager i det siste, men gammel “ælj-okse” er 
fortsatt å foretrekke.

Vits:
Furua te bjørka:
Do you løv me?
Bjørka: Never!
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Tekst: Stian Stensland og Jan Vidar Haukeland
Foto: Stian Stensland og Rune Krogdahl

Naturarven er svært mye av grunnlaget for norsk 
reiselivsnæring, som markedsføres under slagordet 
”Powered by Nature”. Bærekraft, distriktsnæring og 
lønnsomme arbeidsplasser er stikkord i regjeringens 
reiselivsstrategi.

Naturbasert reiseliv:
Forskning og undervisning

Norske bygder leverer ikke lenger bare mat og tømmer, 
men også turismeprodukter. Samtidig med denne utviklin-
gen har grunneierne fått delegert mer ansvar for forvalt-
ningen av vilt- og fiskeressursene - noe som åpner opp 
for økt næringsutvikling. Norsk naturforvaltning har gjort 
unna en omfattende verneprosess med opprettelse av til 
sammen 42 nasjonalparker, og nå skal verneområdene for-
valtes. Lokalbefolkningen skal involveres i større grad enn 
før og gis muligheter for medbestemmelse og næringsut-
vikling i områdene de har brukt i generasjoner. Folks fritid 
er verdifull og vi har mye penger, men lite tid. Naturop-
plevelser blir viktigere for å koble av fra hverdagen. Dette 
får konsekvenser for folks fritidsbruk, reiselivsaktivitet og 
forvaltning av naturen. 

Masterprogrammet i naturbasert reiseliv og den tilhørende 
forskningsaktiviteten ved INA er et svar på disse utfordrin-
gene om framtidig bruk og vern 
av natur. Kompetansebehovet 
innenfor dette området ligger i 
skjæringsfeltet mellom natur-
forvaltning, reiseliv, økonomi, 
jus og eiendomsfag, noe som 
også gjenspeiles i masterpro-
grammet. En omfattende ar-
beidsmarkedsundersøkelse 
over samtlige som har gått ut 
studiet viser at kandidatene er 
ettertraktede og går ut i svært 
relevante og varierte jobber i 
privat eller offentlig sektor. 

Studiet rekrutterer fra bachelor-
program ved flere læresteder og 
hovedsakelig innenfor naturfor-
valtning, reiseliv og friluftsliv.  
Per i dag er fire PhD-studenter 
involvert i fagfeltet med forskn-
ingsprosjekt omhandlende (1) 
bærekraftig reiselivsutvikling 
i nasjonalparker, (2) fisketur-

isme og villaksforvaltning, (3) kjøpsatferd og etterspør-
sel etter naturbaserte reiselivsprodukter, (4) estetikk i det 
naturbaserte reiselivet. Masterstudentene gjør også et be-
tydelig forskningsbidrag, og flere av dem har valgt å ta 
oppgaver i tilknytning til et av de nevnte prosjektene. Med 
finansiering fra Norges forskningsråd program ”Natur og 
næring” starter INA opp to forskningsprosjekter i 2011: 
SALMONCHANGE skal se på de økonomiske og sosiale 
konsekvensene av redusert fisketid og stengte elver som 
følge av svekkede laksebestander. PROTOUR vil under-
søke nærmere det norske forvaltningssystemets forut-
setninger for å utvikle aktive reiselivsstrategier i og ved 
verneområdene. Prosjektene samarbeider med forskere i 
USA, New Zealand, Storbritannia og Island, og tilbyr mu-
ligheter for masteroppgaver. Brukergrupper er også inne i 
prosjektene. På de følgende sidene presenteres noen resul-
tater fra inneværende forskningsprosjekter. 

LOVIT: Laks og verdiskaping i Trondheims-
fjordregionen
Norges forskningsråd har flere programmer som krever 
brukermedvirkning i form av finansiering, planlegging 
og gjennomføring. Dette for å sikre næringsrelevans og 
lettere spredning og anvending av resultatene. LOVIT-
prosjektet er eid av grunneierorganisasjonen Elvene rundt 
Trondheimsfjorden og har hatt som mål å undersøke de 

Studentene på vei inn til Iungsdalen turistforeningshytte. Her tilbys  rak-
fiskkurs, stølsarbeid, lokalmat, og Eivind Fredlaus-fortellerteater, det hele 
med fjellområdet Skarvheimen som ramme. Utferd REIS202 Utmarksnæring.
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økonomiske og biologiske effektene av at elveeierne har 
leid opp størsteparten av sjølaksefisket i fjorden for å 
styrke fisketurismen i elvene. Videre er hensikten å bistå 
næringsaktørene i bærekraftig næringsutvikling basert på 
villaksressursene i regionen. Datainnsamlingen har bestått 
av spørreundersøkelser blant elveeiere, sportsfiskere og 
sjølaskefiskere.

Resultater fra prosjektet viser at elvene rundt Trondheims-
fjorden omfatter ca 1/3 av laksefisket i Norge, og ca 30.000 
personer fisker etter laks i disse elvene hvert år. Samlet 
omsetning av laksefisket i Trondheimsfjordregionen er på 
ca 341 millioner kr (m.kr), tilsvarende en verdiskaping 
på 121 m.kr når vi tar med tilhørende ringvirkninger, per 
år. Kompensasjonen til 
sjølaksefiskere for ikke 
å fiske har økt oppgan-
gen av laks i elvene 
med mellom 15 tonn 
og 49 tonn per år, et 
betydelig tilskudd for å 
nå gytebestandsmålene.  
O p p l e i e o r d n i n g e n 
har vært økonomisk 
lønnsom for alle parter, 
og ført til ca 41 m.kr i 
økt omsetning og ca 26 
m.kr i økt verdiskap-
ing når vi tar med til-
hørende ringvirkninger, 
per år

Det er stor variasjon 
mht inntekt fra, kvalitet 
på, og mål med fisker-
etten hos hver enkelt 
elveeier. Mens gjen-
nomsnittlig nettoinntekt fra laksefiske for de 1200 elveei-
erne i Orkla, Gaula, Stjørdalselva og Verdalselva er på ca 
30.000 kr, har en av tre ingen inntekt. Disse forholdene 
påvirker også hva slags mål elveeierne har med fiskeretten 
sin, der det å ta vare på fiskeressursen kommer på topp, 
mens inntektsmål kommer lavere. Ut ifra hvordan ulike 
mål prioriteres, kan elveeierne klassifiseres inn i følgende 
distinkte grupper: den passive eieren, rekreasjonisten, fler-
brukeren og økonomen. Knappe ressurser og ulike typer 
elveeiere vanskeliggjør samarbeid, noe som er påkrevd i 
forhold til å nå vedtatte mål om utvikling av fisketurisme 
og forvaltning av laksestammene. 

SUSTOUR: Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjon-
alparkregion 
Norge har i de senere årene opprettet mange nye nasjon-
alparker og gitt stadig flere landarealer med vesentlige 
naturkvaliteter ulike former for lovfestet vern. I dag er 
rundt regnet 15 prosent av arealet på fastlandet vernet. De 
første nasjonalparkene ble etablert i 1960-årene, og hen-
sikten var i utgangspunktet å verne verdifulle fjellområder 
i størst mulig grad mot menneskelige inngrep og påvirkn-
ing. 

Tradisjonelt har det vært liten anledning til å introdusere tu-
ristmessige fasiliteter og utvikle kommersielle aktiviteter i 
norske nasjonalparker. Sett på bakgrunn av tilbakegangen 

i tradisjonelle 
bygdenæring-
er, har det like-
vel i de senere 
årene vært en 
økende inter-
esse for å utny-
tte de vernede 
arealene i 
r e i s e l i v s s a -
m m e n h e n g . 
Imidlertid kan 
utvikling av 
turisme i nas-
jonalparkene 
også innebære 
konflikter og 
p r o b l e m e r . 
S U S T O U R -
prosjektet be-
lyser denne 
problematik-
ken med ut-

gangspunkt i ulike synsvinkler og interesser i en bredt 
anlagt studie av Nasjonalparkriket, som omfatter flere nas-
jonalparker og berører en rekke kommuner i Nord-Gud-
brandsdalen. 

Resultatene viser at utenlandske turister som besøker 
Norge i sommersesongen er interessert i nasjonalparkene. 
En spørreundersøkelse blant tyske, nederlandske og dan-
ske bilturister som reiste ut av landet med ferge sommeren 
2008 avdekket et stort ønske om å oppleve naturattraks-
joner på norgesreisen, der rene og uberørte naturomgiv-
elser, stillhet og ro mv er vesentlige verdier for de til-
reisende. Bilturistene ønsker seg bedre informasjon, tilbud 
om guidede turer og bedre turistmessig infrastruktur i 
nasjonalparkenes randsoner. Også enklere tilrettelegging-
stiltak som stier og skilter inne i parkene er etterspurt. En 

Fagerdalen støl i Hallingdal. Budeie Anne Lise Søndrål (t.h) byr 
studentene på smaksprøver, samt utfordringene og mulighe-
tene med å kombinere stølsdrift, matkultur og turisme. Utferd 
REIS202 Utmarksnæring.
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besøksundersøkelse blant de som faktisk besøkte Nasjon-
alparkriket i sommersesongen 2009 viser de samme møn-
strene, der det i nasjonalparkenes randsoner spesielt trek-
kes frem ønsker om flere veger/parkeringsplasser, tilbud 
om lokal mat og godt tilrettelagte besøkssentre.

I intervjuundersøkelsene blant lokale næringsutøvere som 
driver reiselivsbedrifter i og utenfor Rondane og Jotun-
heimen nasjonalparker ble det uttrykt frustrasjon over de 
rammene som forvaltningen setter for utøvelse av reise-
livsaktiviteter i parkene. I Rondane er det i forvaltning-
splanene lagt strenge restriksjoner på ferdselen av hensyn 
til villreinstammen, mens det i Jotunheimen forventes at 
forvaltningsmyndighetene burde gjøre langt mer for å ta 
hånd om det relativt store antallet besøkende i form av for 
eksempel bedre informasjonsopplegg, skilting, søppel-
håndtering og sikkerhetstiltak.

Publikasjoner LOVIT:

Ianssen, G. og Johansen, T.S. 2007. God valdutforming – en flaskehals i laksefisketurismen? Masteroppgave, UMB.

Gjertsen, V. Ø. 2009. Økonomisk lønnsomhet ved ulike utleieformer i laksefisket i de store elvene i Trondheimsfjorden. 
Masteroppgave, UMB.

Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N. A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2010. Elvene 
rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport. - NINA Temahefte 41. .

Stensland, S. 2010. Fishing Rights and Supply of Salmon Angling Tourism in Mid-Norway. Scandinavian Journal of 
Hospitality and Tourism. Vol. 10., No. 3, 207-230. 

Publikasjoner SUSTOUR: 

Degnes-Ødemark, Heidi G. (2010).  Turisters naturorientering og variasjoner i preferanser for tilrettelegging i Nasjon-
alparkriket - en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Masteroppgave, UMB.

Fjellseth, Rune. (2009).  Hvilket forhold har vintergjestene på Høvringen til tilgjengelig informasjon om Rondane nas-
jonalpark på Høvringen. Masteroppgave, UMB.

Haukeland, J. V., Grue, B. & Veisten, K. (2010) Turning National Parks into Tourist Attractions: Nature Orientation and 
Quest for Facilities. Scandinavian Journal of  Hospitality and Tourism, Vol. 10, No. 3, 248–271

Haukeland, J. V. (2011) Tourism stakeholders’ perceptions of national park management in  Norway. Journal of Sustain-
able Tourism. Vol. 19, No. 2, 133 - 153 

Sjølaksefiskerne i Trondheimsfjorden fikk tilbudt 
70 kr per kg laks for å holde kilenota på land i en 
femårsperiode, slik at mer laks kunne gå opp i elva. 
Forskning ved INA viser at dette var svært gunstig 
for laks, elveeiere og sjølaksefiskere.
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Tekst: Bård Sødal Grasbekk, Marie Loe Halvorsen og 
Erik Wegge Bergvik, Ås Grønne Studenter
Foto: abcnyheter.no

Globale utfordringer av slike dimensjoner kan være van-
skelig å forholde seg til. Kanskje fordi man føler det som 
nyttesløst og umulig for et enkeltmenneske å skulle løse så 
store problemer? Kanskje føler man seg maktesløs i møte 
med slike kriseoverskrifter gjennom sensasjonslystne me-
dia?

Mennesket er enestående blant pattedyrene, med en stor 
hjernekapasitet, frihet og nysgjerrighet. Med disse privi-
legiene følger nødvendigvis også et stort ansvar for både 
planetens og menneskehetens framtid. Den teknologiske 
utviklingen og stigningen i folketallet har gått i en rasende 
fart de siste århundrene, og mange av dagens kriser har 
utspring i et ikke-bærekraftig økonomisk system, sosialt 
og økologisk sett. I dag erkjennes det i større grad at vi må 
jobbe sammen for å nå målene vi setter oss for å utvikle et 
godt samfunn. Dette på tvers av interessegrupper, organ-
isasjoner og politisk ståsted.

Her på universitetet er engasjementet blant 
studenter voksende, men vi trenger mange 
flere engasjerte studenter for å få gjort alt 
som trengs. Studentbefolkningen som har 
tro på at vi kan forandre framtiden forstår 
at det er viktig å involvere seg for å løse 
problemene.

Det er stort rom for ulike ideer og ini-
tiativer blant studentorganisasjonene ved 
UMB. Studenter sitter med massevis av 
nyttig kunnskap om sine respektive fagfelt. 
Engasjement i en tverrfaglig studentorgan-
isasjon er også lærerikt for alle involverte, 
og nyttig med tanke på å bygge fremtid-
srettede nettverk. I tillegg er det sosialt og 
gøy å jobbe med noe som gir resultater. Ar-
beidet som gjøres av oss studenter blir lagt 
merke til, og utgjør en forskjell. Miljø- og 
samfunnsengasjerte studentorganisasjoner 
har et stort potensiale i hele verden. Bli 
med på den grønne bølgen!

Klimakrise, finanskrise, matkrise, fosforkrise, vann-
krise, energikrise, kollaps av økosystemer! Skal det 
ingen ende ta? Eller er dette nettopp begynnelsen på 
slutten?

Den grønne bevegelsen
Historie:

«Den grønne bevegelsen» utviklet seg i vesten i 
løpet av -60 og -70 årene, som en reaksjon på 
de økologiske og sosiale problemer det moderne 
samfunn hadde skapt. Filosofen Arne Næss skrev 
allerede i 1973 om den grønne, eller dype økol-
ogiske bevegelse, at den var basert på borger-
rettighets-, freds- og miljøbevegelsen. Disse ble 
koblet sammen av en naturlig grunn, av et hel-
hetssyn som utviklet seg på denne tiden. Selve 
grunntanken om fremskritt og uendelig vekst ble 
kritisert. Man innså at samfunnet var blitt frag-
mentert, og et positivt syn på mangfold og tverrf-
aglighet utviklet seg. Den grønne bevegelsen var 
på tross av krisene optimistisk innstilt med tanke 
på våre muligheter til å ha det bedre på jorda, og 
nytten i å involvere seg. Denne optimismen ble 
likevel skygget over med markedsliberalismens 
tro på ubegrenset forbruk, og en romantisering 
av gjeldsbasert finansiell vekst.

Professor Arne Næss (1912-2009), her under Altaaksjonen.
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Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vest-
erålen og Senja
Folkeaksjonen Lofoten, Vesterålen og Senja har 
tre lokallag i Sør-Norge: Oslo, Bergen - og Follo. 
Målet er å forhindre oljeboring i Lofoten, Vest-
erålen og Senja. Gjennom markeringer og aks-
joner, har vi studenter bidratt til seieren: Det 
blir ingen oljeboring - i hvert fall ikke i denne 
stortingsperioden.

Green Drinks
Hver måned arrangeres det Green Drinks på over 
700 steder i verden. Ås er et av dem! Konseptet 
er enkelt: Tiden og stedet er satt, men det finnes 
ingen agenda. Hvem som helst kan komme, og 
det eneste formålet er å prate sammen. Green 
Drinks er kjent for å skape gode diskusjoner, nye 
idéer og overraskende vennskap. I Ås skjer det 
klokken 19:00 den andre tirsdagen hver måned, 
på Lesestedet.

Ås Grønne Studenter
Har holdt på i ett år her ute på agrarmetro-
polen. Har blant annet rukket å arrangere et 
spennende heldagsseminar om grønn økonomi. 
Finnes også i Oslo, og er i ferd med å spre seg 
ellers i landet. Den nasjonale organisasjonen 
ble stiftet på Ås 23. februar i år. Har flere søs-
terorganisasjoner verden rundt, og er med i 
Federation of Young European Greens og Global 
Young Greens. Grønne Studenter er studentor-
ganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

Natur og Ungdom/Naturvernforbundet
NU kjenner de fleste, så her holder det å si at 
lokallaget på Ås tar initiativ til mange trivelige 
og interessante arrangementer, i tillegg til det 
andre kjente arbeidet de gjør. Den siste tiden 
har de arrangert en rekke foredrag om etisk 
mat og jordbruk.

Spire
Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Har 
spennende kampanjer med globalt perspektiv, 
og fokus på land i sør. Holder arrangementer 
både på norsk og engelsk.

Økolaget
Det lokale laget til Oikos. Du kjenner kanskje til 
Karusellen? Det er økolagets matproduserende 
hage ved Pentagon. Ta turen innom på torsdag-
er! Økolaget arrangerer mange spennende kurs 
i mat og drikke, toving og mer. Har et inkluder-
ende internasjonalt miljø.

SAIH
SAIHs lokallag organiserer møter, seminarer, 
aksjoner, stands og ulike andre arrangementer. 
Lokallaget arrangerer blant annet solidaritet-
saksjoner med forfulgte studenter i Sør. I tillegg 
er det jevnlig nasjonale og lokale arrangement 
og møter med samarbeidspartnere i Afrika og 
Latin-Amerika.

Etterlysning!

Noen lånte Skogbruksboka bind 1 i forbindelse med en semesteroppgave for et drøyt års tid siden. 
Utlåner var Oddvar Haveraaen, men han hadde igjen lånt den av meg. Jeg har de andre fire bindene 
og jeg synes det er for kjipt å mangle det første. Boka er på ca 400 sider, i A4-format, og med grønn 
hardcover innbinding. Den skulle dermed være lett å kjenne igjen, selv på en hybel med begren-
set orden:) Låntager bes levere den tilbake til meg, Lars Helge Frivold, face to face i Sørhelinga 3. 
etasje eller anonymt i posthylla på INA 2 etasje. Tilgivelse garantert!

Mvh Lars Helge
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