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Jøss!? Har Panposten gjenoppstått? Er «Sagbladet» slang 
for Eviggrønn? Hva er det egentlig som skjer der ute i 
skogene? Vel, etter mange års tørke er det igjen sevje i 
stokken. En skogbruker har ansvaret for publiseringen av 
INA’s tidsskrift Eviggrønn, og da går det som det må gå. 
Det blir veldig mye interessant stoff i bladet, spesielt om 

du til daglig sitter 
lengst øst i den fy-
siske 2.etasjen på 
Sørhellinga.

Etter en travel 
vår med utferder, 
obligatorisk lab-
deltagelse, innlev-
eringer og midtse-
mestereksamener 
på toppen av alt 
som har skjedd 
på vårt kjære Stu-
dentsamfunn, er 
det igjen tid for 
å frese igjennom 
noen sider i Evig-

grønn. Det kunne fort havnet i bakleksa dette nummeret, 
men jammen har det gått seg til etter hvert, og folk har 
omsider fått levert de flotte artiklene sine. Bra!

I vårsemesterets utgave av Eviggrønn vil du kunne lese 
om vindes herjinger i skauen i romjula, og hvordan man 
håndterer en slik krise både praktisk og økonomisk. Ved 
INA har det de siste to årene oppstått et aldri så lite ar-
boristmiljø. Jakob Volent forteller om yrket! Videre kan 
du lese om Skogbrukerforeningens jakttur til Sverige. Sjøl 
om fiskestanga for mange er det foretrukne redskapet ak-
kurat nå. Fisketrurismen i Norge forskes det for tiden på, 
og prosjektet ”Salmonchange” er skrevet om på side 15. 
Hovedutferden til Skogfag gikk i fjor til Tsjekkia, og en 
reportasje herfa kan du også lese. Og hvis du trodde Natur-
basert Reiseliv ikke eksisterte, er det bare å bla til side 
19. Og som en oppfølger til den reportasjen, følger spalten 
“Hva jobber de med“? Takk for gode artikler! Lykke til 
med vårens eksamener og god sommerferie!

Vennlig hilsen
Christoffer Askheim
Redaktør
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Innhold Forskning på laksefiske og fisketurisme: 
muligheter for masterstudenter

120 av Norges 400 lakseelver er stengt for fiske, 
og ytterligere elver har fått redusert fiskesesong 
og fangstbegrensninger. Det er utgangspunktet for 
det nystartede forskningsprosjektet ”Bærekraftig 
laksefisketurisme i en verden i endring” (SAL-
MONCHANGE) som er finansiert av Norges for-
skningsråd, Direktoratet for naturforvaltning, og 
midler fra jordbruksavtalen.

Tekst: Stian Stensland
Foto: Øystein Aas

Da de britiske lakselorder kom til Norge for 160 
år siden var det starten på den moderne turismen i 
Norge. Årlig besøker 100-150.000 fiskere norske el-
ver, og de legger igjen anslagsvis 1,2 milliarder kroner 
i elvedalene våre. På grunn av svake laksestammer i 
mange elver, reduseres fisketiden og beskatningen. 
Dette har også økonomiske og sosiale konsekvenser, 
noe forskere ved Institutt for naturforvaltning (INA) 
og Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved 
UMB skal se nærmere på i lag med samarbeidspart-
nere i Norge, Island og Alaska.  

SALMONCHANGE-prosjektet skal frambringe ny 
kunnskap for bærekraftig utvikling  og innovasjon i 
det norske laksefisket, i en periode preget av usikker-
het og forandring, sier prosjektleder Stian Stensland 
(INA) som sist sommer forsvarte sin doktorgrad i fis-
keturisme og villaksforvaltning. 
Prosjektet ser nærmere på hvordan fiskereguleringene 
har påvirket lokaløkonomien i elvedalene. Videre 
hvordan fiskere og fisketurismebedrifter tilpasser seg 
at sesongen reduseres og det blir innført fangstkvoter. 
Stensland nevner flere problemstillinger: Hva er det 
som avgjør om man drar til naboelva om ”sin egen 
elv” stenges? Blir fiskerne mer bevisst på å gjenut-
sette fisk slik at gytebestanden styrkes, eller ses dette 
på som umoralsk og ”lek med maten”? Hva slags 
konsekvenser har de mange og til dels motstridende 
medieoppslag om statusen for villaksbestandene å si 
for merkevaren ”Laksefiske i Norge”? Hvordan kan 
villaksaktørene tilpasse seg nåværende og framtidige 
endringer i laksefisket? Hva har dette å si for rekreas-
jonsverdien til ulike grupper fiskere? - Her er det nok 
problemstillinger å ta tak i for oss forskere tilknyttet 
prosjektet, men også for studenter som ønsker å gjøre 
masteroppgaven tilknyttet prosjektet og som en del 
av en forskergruppe. Datainnsamling foregår hoved-
sakliggjennom spørreundersøkelser og intervjuer. Det 

kan også være muligheter for å kombinere masterop-
pgaven med et utenlandsopphold i Alaska eller Island, 
lokker Stensland. 

Etter  som prosjektet går ut i 2014, bør deltakende stu-
denter fortrinnvis sluttføre sin masteroppgave i 2013 
eller 2014. Det er en fordel med fordypning i et eller 
flere av følgende fagfelt: naturforvaltning, naturbasert 
reiseliv, økonomi, eller jus/planfag. 

Gjenutsetting av laks blir stadig vanligere, men 
hvilke typer fiskere er det som gjør dette, og 
hvorfor? UMB-studenter kan være med å bidra 
til ny kunnskap.
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M3-Forum. 
M3-Forum er skogbrukerforeningen sin sosiale arena der 
vi møtes for å diskutere aktuelle hendelser i skogbruket. 
Det blir holdt foredrag av foreningsmedlemmer innenfor 
et gitt tema. M3-Forum blir avholdt 4-5 ganger i halvåret. 
Etter foredragene blir det sosialt samvær. Utenom M3-
forum så arrangerer vi grøtfest like før jul. I tillegg har vi 
en kaffeavtale der vi betaler inn en fast sum i halvåret og 
drikker så mye kaffe vi vil. Alle disse er sosiale arrange-
menter og tiltak for å skape et begeistrende skogmiljø og 
fjerne barrierene mellom de forskjellige klassetrinnene og 
studieretningene med felles interesse for skog.

Vårseminar
Skogbrukerforeningen arrangerer vårseminar der vi in-
viterer næringen til Ås for å diskutere rundt spesifikke 
problemstillinger i skogbruket. Dette har vært vellykket 
og skapt mye engasjement. For eksempel er problemstill-
inga om bruk og vern tatt opp, og dette har ført til heftig 
debatt. På årets vårseminar blir temaet: Hva skal vi gjøre 
med massevirke?

Skogbrukerballet
Skogbrukerballet er en fast begivenhet med lange tradis-
joner i Skogbrukerforeningen. Årets ball gikk av stabelen 
på Kroer vel. En særdeles formell middag med tilhørende 
taler, endte tradisjonen tro, særdeles uformelt.

Utferder
I mars var 8 medlemmer fra Skogbrukerforeningen på 
villsvinjakt i Sverige. Dette var en særdeles vellykket tur, 
som du kan lese mer om seinere i bladet. Nå til høsten 
planlegger skogbrukerforeningen studietur til Danmark. 
Der skal vi se på dansk skogbruk som har flere utenland-
ske treslag enn i Norge. Vi skal også på befaring på en 
juletreplantasje for å hente inspirasjon tilbake til Norge 
og studiene våre. En intensjon med turen er å knytte bånd 
med de danske skogbruksstudentene. Det er en masterstu-
dent på skogfag som er i fra Danmark, og «den danske 
skogbrukerforeningen». Det er også en tradisjon å dra på 
Norskogforum på Honne. Der får vi et faglig påfyll som vi 
kan dra med oss senere i studietiden. 

Facebook: Skogbrukerforeningen UMB
Foreningen har en gruppe på Facebook der vi formidler 
informasjon til medlemmene våre. Gruppen brukes også 
til oppdatering på aktuelle temaer. Per dags dato har vi 
138 skoginteresserte følgere som hjelper oss i styret med 
å fylle på med temaer. Denne siden formidler også alle ar-
rangementer i foreningen.

Foreløpig aktivitetsplan 2012
07.02. M3 forum Internasjonalt skogbruk.
22.02. M3 forum. Dyr i skogbruket. 
03.03. Skogbrukerball.
14.03. M3 forum, Arbeidsmarkedet for forstkandidater.
14.03. Villsvinjakt i Sverige
18.04. Årsmøte
26.04. Vårseminar: Hva skal vi gjøre med massevirket?
01.08. Planlagt ny villsvinjakt
21.09. Hurdagene

Med vennlig hilsen
Styret i Skogbrukerforeningen UMB v/ forrige leder
John-Anders Strande

Skogbrukerforenigen UMB
“Skaper et begeistrende skogmiljø”

Skogbrukere på utferd i Gudbrandsdalen.

Våren i Naturforvalterlaget har hittil vært rolig. Vi har ar-
rangert to onsdagspils og holdt årsmøte. Onsdagspilsen 
i midten av februar ble dessverre rammet av sykdom og 
mangel på husrom, og ble av den grunn en litt alternativ 
onsdagspils i H16(Høyskoleveien 16). Onsdagspilsen i 
mars ble avholdt i mer klassiske former, på Sørhellinga 
med øl før 50-tallsfesten på samfunnet!
Den 28. februar hadde vi et lite, men svært trivelig årsmøte 
med pizza, brus og viktige saker. Det viktigste på agen-
daen var valg av nytt styre. Jeg vil i den forbindelse sp-
esielt takke tidligere leder Torbjørn Kornstad for innsatsen 
han har gjort for NF-laget. Vil også takke Susanne Johans-
en, Sara Bruun og Pernille Aker for godt engasjement og 
samarbeid.

Det nye styret er også en engasjert gjeng med mange nye 
ideer. Styret består i dag av Alice Uwamaliya, Håvard 
Aaberge Nes, Marianne Hansen, Kristine Lund Bjørnås og 
meg selv. Frem til sommeren vil vi blant annet arrangere 
leirdueskyting med Ås JFF og Bålpils som vi håper alle 
linjene tar seg en tur på. Sist men ikke minst vil vi dra på 
tur til Østmarka for å se orreleik, helga den 5.-6. mai! 
Har du spørsmål eller ideer som styret burde ta tak i, ikke 
nøl med å ta tak i oss i gangen eller sende oss en mail.

Håper å se mange av dere fremover!!

Mvh Naturforvalterlaget 
ved leder Kristine Skaiaa Born 

Naturforvalterlaget 

Energiforeningen
For Energiforeningen har mesteparten 
av tiden etter jul gått med til arranger-
ing av Energiseminaret 23. - 25. mars! 
Fredagen fikk vi besøk av rundt 50 stu-
denter fra flere universiteter og høyskol-
er i Norge, og lørdag og søndag slo de 
seg sammen med minst like mange stu-
denter fra UMB. Engasjerte forelesere 
stilte opp, og lærte oss om blandt annet 
entrepenørskap, vind både på land og til 
havs og kjernekraftens rolle i fornybar-
samfunnet! Seminaret ble en herlig suk-
sess, og vi gleder oss til neste år! 

Rett over jul avholdt vi et Energiforum, 
hvor vi fikk høre mer om hvilke jobber 
som venter oss etter endt studie! Spen-
nende, og en kveld som gjerne gjentas. 
Vi har også hatt besøk av Eidsiva En-
ergi, og fått høre om jobbmuligheter der. 

Siden sist har det også skjedd en liten 
fornying av styret: 27. mars møttes vi i 
hagen i det nye fornybarhuset, og valg-
møte ble avholdt med innslag av pizza, 
slakkline og masse sol! Inn i styret kom 
Michael Hektoen, Tore Styve og Andre-
as Johnsrud som nestleder, økonomis-
jef og aktivitetssjef. Leder Kristin Viko 
Rasmussen og styremedlem Helene 
Magnus sitter fortsatt. 

Rett over påske går turen til Drammen, 
hvor vi skal lære om både energieffek-
tivisering og avfallshåndtering. Vi gled-
er oss :)

Hilsen Energiforeningen
ved Leder Kristin

nflaget@student.umb.no
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Natura Innova
Natura Innova er linjeforeininga for masterstudiet 
naturbasert reiseliv. I og med at vi er eit svært lite 
studie er vi ikkje den mest aktive linjeforeininga, 
men i løpet av hausten har vi likevel hatt ein del 
trivelege samlingar. Først var det eit møte mellom 
gamle og nye studentar ved skulestart der vi hadde 
pizza i kantina og blei kjende med kvarandre. Sein-
are har vi også hatt fleire sosiale innslag der vi mel-
lom anna har vore på quiz på Samfunnet og julebord. 
Det var også planar om å gjennomføre ein bålkveld 
som tidlegare har vore ein stor suksess, men i og 
med at det var ekstremt dårleg ver den dagen vart det 
i staden eit triveleg møte på Samfunnet.

Dette semesteret har Anne Marte Eikrem og Peter 
Andresen teke over ansvaret for foreinginga etter 
Håkon Roald og Åshild Amundsen. Planar for året 
inkluderer mykje av det same som i fjor, men vi 
har også ønske om å få til eit inspirerande fore-
drag med ein potensiell arbeidsgjevar. Dette trur vi 
kan bli veldig bra, for det er mange spennande og 
engasjerte aktørar innanfor dette området! I tillegg 
ønsker vi å gi økonomisk støtte til dei medlemma 
våre som vel å ta eit nytt emne av året; nemleg 
ei reiselivskonferanse som skjer 21.-24 august i 
Stockholm der ein i etterkant skal skrive ei op-
pgåve.

Helsing Natura Innova
Ved leiar Anne Marte Eikrem

Nytt fra Fagutvalget
Fagutvalget ved Institutt for naturforvaltning er 
et råd som er sammensatt av en klasserepresent-
ant fra hver enkelt klasse ved instituttet. Utvalgets 
fremste oppgave er å bidra til at du som student ved 
instituttet får en så fantastisk studietid som mulig! 
I tillegg til klassetillitsvalgte er også representan-
ter fra forskningsutvalget, undervisningsutvalget, 
innstillingsutvalget, studenttinget og instituttstyret 
representert. Leder og nestleder av fagutvalget sitter 
i instituttstyret. 

Saker vi har behandlet i det siste er blant annet felles 
utlånsreglement for UMB, årets foreleser ved INA 
i 2011 og søknad om midler fra Læringsmiljøutval-
get til mindre læringsfremmende tiltak. Totalt søkte 
fagutvalget ved INA om midler for i overkant av 
69.000 kroner.

INA studentene er representert på studenttinget, som 
er studentenes høyeste organ. Våren 2012 er insti-
tuttet representert ved Tord Ståle Nyborg Storbæk-
ken, Erik Lønnum og Per-Fredrik Rønneberg Nord-
hov. Har du en sak du vil fremme, eller noe du lurer 
på. –Ta kontakt med oss!

Visste du forresten at fagutvalget har en egen in-
fotavle i 1. etasje i Sørhellinga? Ikke? Da bør du 
sjekke tavla! Her finnes det innkallinger og referater 
fra fagutvalgsmøtene i tillegg til annen relevant 
informasjon.

Også dette semesteret arrangeres det instituttallmøte, 
der alle studenter ved instituttet har stemmerett. På 

allmøtet er mange spennende verv på valg! Fagutval-
get vil komme med informasjon om disse vervene 
rett over påske. Instituttallmøtet avholdes 25. april. 
Still til valg og engasjer deg!

Eksamen nærmer seg og min tid som fagutvalgsleder 
er snart over. Det har vært et spennende halvår, og 
utrolig moro å bli kjent med så mange engasjerte 
INA studenter! Jeg vil med dette ønske Line til lykke 
som fagutvalgsleder neste semester! 

Beste hilsen 
Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

leder av Fagutvalget

Store og små trær
Ikke overraskende kommer trærne i forskjellige ut-
gaver, akkurat som oss mennesker. Noen er høye og 
tynne, andre er korte og tykke og noen er både høye 
og tykke. Noe av det som gjør yrket mest utfordrende 
er nettopp at ingen trær er like. Det finnes ikke en 
fasit på hvordan et tre må tas ned, og det er opp til 
treklatreren å avgjøre hvordan treet skal angripes, for 
å få det trygt ned uten å ødelegge ledninger, hus og 
biler. De enkleste trærne holder det å klatre litt opp i 
og kanskje ta ned noen greiner, for deretter å felle det 
helt. I mange tilfeller 
er det ikke plass til å 
legge ned trærne hele, 
og man må derfor 
klatre opp, og ta ned 
treet bit for bit. Kanskje kan toppen slippes hel, ellers 
må den fires ned ved hjelp av en vinsj og en mann på 
bakken. På virkelig store og grove trær er mobilkran 
et godt alternativ for å få treet trygt ned på bakken. På 
dette området kreves det lang erfaring, for mye kan 

skje i det treklatreren har skjært over trebiten, og alt 
hviler på mobilkrana. Holder stroppen? Vil 
hele treet vri seg rundt? Vil jeg bli slått til av stokken 
i det den er løs?

Utstyr
Så hva trenger man egentlig for å drive med trekla-
tring? Det er åpenlyst at du ikke kan ha høydeskrekk, 
men ser vi på utstyret er det en del ting som en trekl-
atrer må ha med opp i trærne. Sikkerhet er og blir 

hovedprioritert i alt vi gjør som trekla-
trere. Bekledningen i form av vernestøvler 
og bukse og hjelm med visir og øreklokker 
er livsviktig når man klatrer 20-30 meter 
over bakken, hvis man skulle være så uhel-

dig å skjære seg.Videre er det spesialdesignet klatre-
seler, med en bøyle av metall for å hindre motorsagas 
hissige fremtoning i alt som er mykere enn den selv. 
Stroppene som slynges rundt treet består også av met-
allkjerne, av samme grunn. På beina brukes sporer, 
som festes til leggen, og består av en pigg på hvert 
bein, som man bruker til å «gå» oppover stammen 
på treet.Enhånds motorsag er uunværlig for å kunne 
holde igjen greiner og kvister med den andre hånda 
når man kapper greinene fra treet. Videre har man ofte 
med seg en håndsag, et tau ned til bakken for å heise 
opp ting man trenger underveis, evt utstyr til klatretau 
og gjerne en vest i signalfarger, slik at folk blir opp-
merksomme på deg høyt oppe i treet. 

Før man begynner med treklatring anbefales det på 
det sterkeste å være på et kurs i treklatring, slik at 
man ikke risikerer sitt eget eller andres liv. Det er 
svært mange elementer å passe på, og det faktum at 
alt foregår høyt oppe i et tre, gjør det enda mer kom-
plisert. 

Arboristmiljøet ved INA
Du har kanskje sett disse merkelige apekattene 
hengende høyt oppe i et tre i en hage, med motor-
saga durende i den ene hånda, samtidig som de kl-
atrer enda høyere opp i treet, og skjærer ned grein 
for grein med den andre?
På UMB er det et stadig voksende miljø av trekl-
atrere. Studenter som tidligere har drevet med 
trefelling hjemme på gården får pluselig øynene 
opp for denne kunsten, som utfordrer og tøyer 
grensene til det maksimale. 

Tekst: Robert Østreng
Foto: Robert Østreng, Terje Olav Ryd, Marius Hertaas

Jeg brukte alt tenkelig verneuts-
tyr, men klarte allikevel å skjære 

meg tvers over rista”.
Sørhellinga. Foto: UMB
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Hva heter du, og hva studerer du?
Jeg heter Jakob Lajos Volent, og studerer 2. året 
skogfag

Hvor lenge har du drevet med treklatring og tre-
felling?
Treklatring begynte jeg med for 1 1/2 år siden. Jeg 
kjøpte første motorsaga da jeg var 15, men begynte å 
høgge trær hjemme når jeg var 14.

Hvorfor begynte du med dette?
Det startet med å hogge ved, og jeg syns det var vel-
dig moro. Etterhvert fant jeg ut at det var trær man 
ikke kunne felle fra bakken, og for å også kunne ta på 
meg sånne jobber måtte jeg opp i trærne. 

Hva er det artigste med jobben?
Ingen dag er lik, du veit aldri hva dagen vil bringe! 
Ved å være selvstendig næringsdrivende styrer man 
også arbeidsmengden og dagen sin helt selv, uten at 
noen passer på og sjefer. I tillegg er det artig med ut-
fordringen jeg får, både gjennom å gi anbud og prise 
jobber, planlegge selve jobben, når man er oppi trærne 
og ikke minst at man får være mye ute.

Hender det at du er redd oppi trærne?
«Hahaha, ja jeg gjør det noen ganger.» svarer Jakob 
selvsikkert. 

Har du hatt noen nestenulykker?
Jeg har hatt en på bakken, hvor jeg skjærte meg i bei-
net. Jeg brukte alt tenkelig verneutstyr, men klarte al-
likevel å skjære meg tvers over rista. Det endte med 1 
uke på sjukehus og 6 uker med gips. 
Men Jakob ga seg ikke med det, og så fort han kunne 
gå, var han i full sving med saga igjen!

Beskriv med 3 ord hvorfor flere burde begynne 
med dette?
Utfordrende på flere måter
God trening
Spennende - trenger ikke dra på fornøyelsespark, du 
får et like stort kick oppi treet!

5 korte spørsmål
Gran eller furu? Furu
Stihl eller Husqvarna? Stihl - uten tvil!
Bruk eller vern? Bruk
Tigersvans eller motorsag? Ordentlig Stihl motorsag 
Hest eller lassbærer? Lassbærer - helst grønn

Over: Artikkelforfatteren i 
sving i ei furu i Kongsberg.

Til venstre og under: Ei 
bjørk som virkelig ba på 
utfordringer.

Over: Bjørka på bildet sto helt inntil et gjerde, med naboens 
garasje den ene veien, hus den andre veien, bod på den ene 
siden, pluss en hekk. I tillegg skullle alt fires ned mellom to 
syrinbusker som ikke måtte bli ødelagt. Et perfekt oppdrag for 
en treklatrer!

Over: Når flere trær skal ned er det både tids- og energibes-
parende å svinge seg fra tre til tre, fremfor å klatre ned på bak-
ken mellom hvert tre. Her er det fem bjørker som taes ned på 
denne måten. Neste side: Diverse skogbrukere i fri utfoldelse.

Tett på en apekatt.
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Tekst:Bjørn Erik Moe
Foto: Halvard Dreng

Et “grisete” eventyr

Vinteren 2012, under et særdeles vellykket kubikkfo-
rum, ble enkelte av oss enige om å praktisere litt vilt-
forvaltning, vi ville til “søta bror” og jakte villsvin. 
Tømmer fikk være tømmer for noen dager. Det var 
viktigere ting som måtte bedrives! 

Noe fakta om villsvinet nevner ikke denne fortel-
lingen noe om. Vi er studenter på INA, dette kan vi.
Onsdag 14. mars samlet 8 mer eller mindre spreke, 
unge og kjekke gutter seg på parkeringsplassen ved 

Sørhellinga. Eivind hadde droppa en deleksamen for 
å være med. Andre la masterarbeidet til side, mens 
Brede måtte komme en dag etter, for han hadde en 
forelesning i statistikk. Etter femogfemti mil langs 
landeveien i retning syd, var vi endelig framme i 
Konga, Småland. 

Den første dagen satt vi oss ut i femtida alle mann. Vi 
var lada til tennene. Kledd for polekspedisjon. Sørga 
for at snusbokser var lagt til rette i vinduskarmen. 
Korken på pisseflaska var skrudd opp. Det var nå det 
begynte. Posteringsjakt på villsvin er en tålmodighet-
sprøve for psyken, men også for skinkene dine. Man 
blir rimelige tassen i baken når man er på sjuende 
timen, på en pinnestol, langt ute i skogen, i mørket, 
alene, uten å ha beveget seg så mye som en millim-
eter. Men - villsvinstammen er for stor. Vi måtte ofre 
oss for å nå et felles mål; en redusering i bestanden av 
Sus scrofa. 

Det varer ikke lenge før Christoffers velbrukte Øster-
riske mauser gir lyd fra seg. Nattestillheten blir brutt 
av en snerrende .308-kule som treffer sitt mål. En lyd 

Det var en gang noen eventyrlystne gutter og 
jenter som kjente lukta av totaktbensin, kvae og 
bål. Det var noe som dro de ut, ut i skogen. Det 
var her, i skogen altså, de ville finne sitt arbeid, 
det var dette de ville studere. Enkelte hadde også 
en trang til å gå på jakt. Kjenne adrenalinet 
bruse, nyte skogen og naturen i fulle drag. Senere 
lærte de, at de var viltforvaltningens ytterste 
ledd.

“Kaptein Vom” og “Grisegutten” poserer stolte ved sitt nedlagte bytte. Nå er de menn.

Uslåelig dieseløkonomi og med utslipp langt under miljø-
kravene. Dette gjør nye Komatsu 931.1 til markedets mest 
miljø og kostnadseffektive kraftpakke i markedet. Ingen annen 
hogstmaskin har samme arbeidsområde, hele 360°.  Nivelering 
av kran og hytte som gir en ekstrem balanse i maskinen. Ingen 
tar seg heller frem like effektivt og smidig i vanskelig og bratt 
terreng.

Velg nye, suverene, lønnsomme Komatsu 931.1!

NY LEDENDE 
DIESELGJERRIGE
FORDELER

Komatsu Forest AS 
2335 Stange 
Tlf. 901 78800 www.komatsuforest.no
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En annen plass i den Smålandske geografien sitter 
Knut i et tårn og sturer. Plutselig tenner lampa der nede 
seg, og en flekkete gris viser seg fram. Det byr ikke 
på noen god 
mulighet der 
og da. Knut 
venter. Og 
venter. Lyset 
slukker. Knut 
banner. På nytt tennes lampa, og i det nanosekun-
det trådkorset finner bogplata på grisen, grynter det 
stygt fra Tikkaen. Grisen blir liggende på plassen. En 
“Linderydgris”. I tradisjon tro skal skyttere av slike 
griser kalles “Miss Piggy”. Dette var riktignok ikke 
ei sugge, og kallenavnet hadde passet bedre for Erik, 
men sånn ble det nå.

De resterende turmedlemmene fikk altså ikke skutt 
noen gris. Hva de dreiv med oppe i tårnene vet bare 
de og Vår Herre. De dreiv vel med ting som ikke bør 

nevnes. Likevel 
hadde flere av 
dem både sett 
og hørt gris, 
uten å få skutt. 
Det er nok gris 

igjen der nede til flere turer, og allerede til sommeren 
vender nok en del av oss nesa nedover igjen. Da skal 
hvete- og havreåkrene beskyttes mot de fæle villsvina.

Med dette takker jeg for turen. Det var en opplevelse 
med mye god mat, mye latter, mange inntrykk, og litt 
øl. 

“De resterende turmedlemmene fikk altså ikke 
skutt noen gris. Hva de dreiv med oppe i tårnene 

vet bare de og Vår Herre”.

Knut med et flott eksemplar, som gjør seg godt som vegg- eller gulvpryd. Ut-
leieren kan fortelle at villsvin med denne typen mønster er avkommet til villsvin 
som bærer tamgrisgener. Derfor har de lyst skinn fra en forelder og mørke flek-
ker fra den andre. Som Knut så fint sa det: “ Var en sånn raring detta”...

Erik med sitt nyskutte eksem-
plar. Var det ikke “White Rus-
sian” han drakk den kvelden?

Den siste natten var 
vi alle klare for å 
gjøre en siste innsats. 
Erik fikk oppgaven 
å være raigrassets 
øverste beskytter, og 
ble plassert i et tårn 
ved et jorde der gris-
en hadde oppholdt 
seg de siste nettene. 
Vi andre satt inne i 
nokså varme buer, og 
syntes synd på han 
som satt der ute og 
frøys. Det skulle vise 
seg å være dumt. Et-
ter bare noen minut-
ter i tårnet, åpenbarer 
det seg en konsert av 
griselyder inne i skogen bak Erik. Sikringen blir slått 
av, trykkpunktet på Sako’n blir henta inn. Han er klar. 
I det en nasse nøff entrer banen for et kveldsmåltid 
finner ei kule retninga av dyret. Uten at det betyr noe. 
Grisen flyr til, men får ei ny kule, da blir det stille. 
Erik karrer seg ned av tårnet, og spretter lett som han 
er mot byttet sitt. En stolt jeger triumferer der ute i 
mørket. Melk i kaffen blei det også.

som var så høy, at underbuksene mine ikke var like 
tørre som før lenger. Så det var så nærme han satt? 
Noe senere hører jeg det tasse i buskene. Ikke buksene, 
men buskene. Noe var i gjære. Snusen dyttes ekstra 
godt opp under leppa, konsentrasjonen heves. Det er 
nå det gjelder. En time går. Det er fortsatt liv der ute i 
mørket. Enkelte lyder finner veien inn i bua jeg sitter 
i. Lyder som hører urtida til. Lyder vi en gang hørte 
i Norge, da vi hadde villsvin her.  Må tro hva mine 
forfedre tenkte om disse lydene? En time blir til to, tre 
og fire. Der! Endelig synes en svak skygge der nede 
på foringsplassen. Børsa lirkes ut glugga, trådkorset 
finner en grisekropp og skuddet flerrer igjen opp den 
stille natta. Igjen ligger en ensom gris. Nesten perfekt 
truffet viser det seg. Fra nå av skulle jeg ikke lenger 
bli tiltalt som Bjørn, men som “Kaptein Vom”.  Det 
var nå to griser færre i den svenske faunaen.

Neste natt skulle vise seg å bli noe mer laber.  Christ-
offer hadde huska på å ta med seg gullhåra sine, og 
pleid dem godt. Trass i at han ikke satt stille, ikke var 
stille, svelget feil og hosta da det første svinet kom, 
og lukta mann, kom det jammen meg et eksemplar 
til fram fra de mørke skyggene. Christoffer lot seg 
ikke be to ganger, og sendte ei velretta pil i retning 
kreaturet der framme. Christoffer fikk nå kallenavnet 
“Grisegutten”. 

Skogbrukerforeningens fineste menn. Fra venstre: Eivind “Droppa Deleksamen” Kierulf, Robert “Cola” 
Østreng, Erik “Tine Meierier” Lønnum, Bjørn “Kaptein Vom” Moe, Christoffer “Grisegutten” Askheim, Knut 
“Miss Piggy” Waaler, Brede “Statistikk” Rogstadkjærnet og Ole Johan “Trønder Pia” Skjærli.
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Hvor mye diesel skogsmaskinen forbruker per time, er uinteressant om ikke forbruket gjen-
speiles på maskinens ytelse. Drivstoff-forbruk må beregnes per produsert kubikkmeter.

Våre teknikere er eksperter på å analysere og optimalisere din JD-maskin. De vet hvordan
de skal jage hver cl diesel i innsparing og å øke maskinens produksjon. For å hjelpe seg,
har de et fantastisk verktøy som ingen kan matche - TimberLink! TimberLink er installert i
hver eneste skogsmaskin fra John Deere.

Spar drivstoff og  
øk produksjonen
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For mer informasjon, kontakt en av våre selger:
Oslo, Buskerud, Telemark, Øst-og Vest agder, Vestfold: Jens Erik Wittussen tlf: 954 98 945.
Hedmark, Møre og Romsdal, Sør-og Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark: Arne Eriksen tlf: 916 28 570.
Akershus, Østfold, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Amund Holen Tlf: 954 66 550.

Dagmars herjinger i Norsk skog
Juleferien som gikk åt (gran)skogen
For undertegnede startet det hele med en telefon 
en tidlig fyllesjuk morgen 2. dag jul.
Undertegnede fikk beskjed om at strømmen var 
borte, det lå vindfall rundt om på hele gårdstunet, 
og at det trolig var blåst ned en del skog. Det var 
med andre ord bare å dra seg hjem å bytte ut dres-
sen og Akevittflaska med vernebukse og motorsag.

Tekst og foto: Erik Lønnum

‘’Flaks’’ i uflaks
I skogen hjemme hadde vi heldigvis en skogsdrift 
gående i samme område som stormen rammet hard-
est, og entreprenørene fikk fort beskjed om at det var 
bare å forberede seg på mere jobbing. Samme dag 
ble forsikringsselskapet kontaktet, og de sendte fort 
en takstmann, som i samarbeid med oss takserte de 
aktuelle områder. 
Det ble taksert vindfall på ca 55 daa, noe som tilsvar-
er i overkant av 2500 kubikkmeter tømmer. Når det 
gjelder takstmetode så blir sammenhengende om-
råder med vindfall målt opp med GPS, og disse blir 
til slutt lagt sammen til et totalt areal. Det var nesten 
ikke stammebrekk, bare vindfall og skråstilte trær. 

Oppland sterkt rammet
Stormen rammet også 
mange andre skogeiere, 
og på lista over erstat-
ninger er  Sør-Trøndelag 
på topp  (47,9 millioner), 
deretter følger  Oppland (20,4 millioner), Akershus 
(16,6 millioner), Hordaland (15 millioner), Hedmark 
(11 millioner) og Nord-Trøndelag (10,6 millioner).( 
kilde : Oppland Arbeiderblad )

Forsikring
Skogbrand har fått inn mer enn 900 skademeldinger 
etter stormen og et anslag for erstatningsberettiget 
skadet volum er på ca 540 000 kubikk. I tillegg kom-
mer skadet volum som ligger såpass spredt at det ikke 
går inn under ‘’sammenhengende’’ områder 
dvs spredte vindfall og  små skadeområder som for-
sikringen ikke dekker. Skogbrand anslår at ut i fra 
fylkesvis dekningsprosent vil samlet skadevolum et-
ter stormen ligge på rundt 1,3 millioner kubikk, noe 
som tilsvarer 16 % av samlet årlig avvirkning i Norge. 
( Kilde : Skogbrand )

Erstatning og verditilvekst
I skogen hjemme ble spredte vindfall og mindre 
skadeområder taksert til ca 15 mål, noe som tilsvar-
er rundt 650 kubikkmeter tømmer  med en verdi på 

rundt 200 000,- NOK.  Dette er et betydelig tap, og 
et potensielt ynglested for skadedyr som kan få store 
konsekvenser for større deler av skogarealet på sikt.

Dyrt
Entreprenørene må også ha mat 
på bordet, og det å hugge vind-
fall, er selvfølgelig mer tidkre-
vende enn tradisjonell hogst. 
Prisen per kubikk for hogst i 

skadeområder er jo da selvfølgelig høyere, men dette 
dekker forsikringen. Andre tap forsikringen må dekke 
er blant annet tapet du har i verditilvekst. Verditilvek-
sten er summen av volum og kvalitetstilveksten på et 
tre eller et bestand. For å si det enkelt : Et tre eller et 
bestand som i dag er verdt x kroner, kommer om ti år 
til å ha en verdi på y kroner. Hvis treet blåser ned i 
dag, må erstatningen m.a.o. dekke tapet.
Avvirkningnivået vil jo også bli noe skjevt fordelt, da 
man etter slike kalamiteter kan vente seg en reduks-
jon i årlig avvirkning, før det om mange år, vil stabi-
lisere seg igjen.  

Tørr sommer i vente?
En problemstilling man nå må vurdere er hvordan 
været, sammen med millioner av vindfall vil kunne 
resultere i et barkbilleangrep som kan få katastrofale 
konsekvenser for skogeiere og næringen som helhet 
på samme måte som på 70-tallet. Skål for en kald og 
delvis regnfull sommer !

Et typisk bilde av ødelagt produksjonskog. Her 
er det ekstremt farlig å bevege seg eller rydde 
opp for entreprenører, selv om de sitter i store 
maskiner og har gjort dette mange ganger. 
Spenningene i trærne er så store at de ved 
brudd lett kan skade mannskap og maskiner.

“I skogen hjemme hadde vi heldigvis 
en skogsdrift gående i samme område 

som stormen rammet hardest, og entre-
prenørene fikk fort beskjed om at det var 
bare å forberede seg på mere jobbing”.
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Villsvin fikk vi se i en 2 km2 stor 
innhengning hvor blant annet 
NHL-stjerner kan more seg med 
villsvinjakt. Dog er begrepet jakt 
litt lite presist, da villsvinene var 
tamme. På vei tilbake til bilene ble 
vi invitert på gratis øl på en restau-
rant inne i skogen av en lokal helt 
som hadde 40 års erfaring med 
jakt og en stor samling trofeer i 
spisesalen. Etter en liten time med 
jaktvideoer og øl i baren, bar det 
tilbake til hotellet for tennis og 
vannpolo med Lars Helge som 
ballgutt. 

Litt om slovakisk skogbruk
Med unntak av området rundt Do-
nau, hvor det dyrkes poppel til energiproduksjon,  er 
flatehogst forbudt ved lov i Slovakia. Definisjonen 
av flatehogst er noe annerledes enn hva tilfellet er i 
Norge og flater under 3 ha regnes ikke som hogst-
flater. Flatene er gjerne gjennomført som stripehogst, 
med naturlig foryngelse fra kantene. 

Rentekravet i det slovakiske skogbruket er på 1%, 
noe som medfører lange omløpstider. Gjennomsnit-
tlig alder ved hogst er 114 år for all skog og opp mot 
180 år for eik. Mer enn 50 % av skogen i Slovakia 
er under en eller annen form for vern eller restriks-
joner, noe som stiller krav til hvordan hogsten skal 
gjennomføres. Hovedregelen er da selektive hogster. 

Selv om rentekravet er lavt blir det å drive skogbruk 
ansett som lønnsomt. For grunneierne, ofte lokale 
småeiere eller kommuner, gir skogen en stabil og 
forutsigbar inntekt. I tillegg brukes virke fra sko-
gene som brensel og konstruksjonsvirke av de 
lokale eierne. Av de 5,4 millioner innbyggerne 
i Slovakia, er det ca 1 million skogeiere, hvor 
enkelte eier så lite som 15 m2 skog. Dette er noe 
som henger igjen etter perioden under Østerrike-
Ungarn. 

UNESCO-byen Banská Štiavnica sto også på 
reiseprogrammet. Her fikk vi omvisning i et, i 
følge guiden, nytt slott med flott utsikt over den 
fine byen. Å kalle slottet nytt var vel å ta litt 
hardt i, men i en by som var viktig allerede på 
1200-tallet kan vel et slott bygget mellom 1564 
og 1571 kalles nytt. Den gang skulle det beskytte 
byen mot tyrkerne, senere har slottet vært bosatt 
av noen av byens mest prominente innbyggere 
og også blitt brukt som offentlig klokke med et 
trompetstøt hvert kvarter. I dag er slottet ombygd 
til museum om forsvaret mot den tyrkiske armé.

Neste stopp på turen var gru-
vemuseét, hvor de satte på oss 
regnfrakk og hjelm for så og 
føre oss inn i det fryktsomme og 
mørke dypet. De første tegnene 
på gruvedrift i Banská Štiavnica 
stammet fra Hunerne, et asiatisk 
nomadefolk, på 300-tallet, og 
det var gruvene og gruvedriften 
som gjorde byen så viktig i Slo-
vakia. På slutten av 1700-tallet 
var denne gruven tredje største 
i landet.

Vi var heldige med været på 
turen, og oppe i Tatrafjellene 
ble det så hett at flere bleikfeite 
kropper holdt på å bli liggende 

igjen blant gamle stubber og vindfall. I 2004 la nem-
lig stormen ”Silvio” ned 8 millioner m3 i løpet av 20 
minutter, dette måtte vi selvfølgelig ut og se på. Mas-
sasje i hotellets spa ble redningen for flere etter den 
strabasiøsfulle turen. Sjokolademassasje var en egen 
opplevelse – dog ikke til å anbefale. 

Så var det dags å dra hjemmover. Kvelden i forveien 
fant vi ut at byens beste restaurant lå bokstavelig talt 
rett foran – og innimellom til og med under – føttene 
våre og nøt et stort og svært godt måltid på hotellet. 

Fri servering, fri bar og så mye tips til den unge ser-
vitrisen at hun ble flau, rørt og nektet å ta i mot. Men 
her er det ingen kjære mor, hun måtte pent ta imot 
pengene mens vi feiret siste kvelden i Slovakia, sov 
litt og forlot hotellet i all hui og hast morgenen etter!

Fra venstre stående: Ludvig Fjeld, Roar Økseter, Terje 
Myrland, Nils Amund Krog. Fra venstre sittende: Audun 
Åsmundtveit, Gyrd Harstad

Vill hovedutferd til Slovakia
Endelig, her kommer beretningen fra Skogbrukerstudentenes såkalte elleville 

hovedutferd til Slovakia sist vår.

En gang i begynnelsen/slutten av desember ble det 
innkalt til vekkelsesmøte i den nye skogbrukersalen 
på Sørhellinga: Skogbrukernes hovedutferd skulle at-
ter gjenoppstå! -Da var det bare å ta fatt på 
den lange turen gjennom snirklete ganger, 
via rotete kontorer og nedstøvede profes-
sorer til vi omsider fant den vise mann, 
Lars Helge Frivold. Omgitt av permer 
fulle av kunnskap om bjørk i barskog og annet snad-
der kunne han fortelle om et land rikt på billig mat, 
godt øl, gullgruver og grønne skoger. Begeistret løp 
vi alle trappene og gangene tilbake til våre medstu-
denter og kommende turkompanjonger med det store 
budskapet: Turen går til Slovakia!

Her skulle vi få se alle verdens tre 
treslag slik vi på Ås har lært de å 
kjenne: gran, furu og lauv. Til vår 
store overraskelse viste det seg å 
være noen flere slag der ute også. 
Eik, bøk og edelgran hadde vi vel 

allerede hørt rykter om, men at det også er flere sorti-
menter enn skur og sag var mer overraskende. Reso-
nansvirke for eksempel! Vi skulle også få se villsvin i 
hegn, bledningsskogbruk, bøkeskog, Tatrafjellene og 
mye, mye mer!

Våren gikk fort, og etter iherdig søknadsskriving til 
potensielle bidragsytere, planleggingsmøter, flybil-
lettkjøp, hotellbooking og kaffeslabberas hos den 
slovakiske ambassadøren var vi klare for studietidens 
siste store eventyr: Ellevill hovedutferd til Slovakia! 

Søndag 22. mai, klokka halv seks om morgenen var 
10 spente skogfagstudenter og førsteamanuensis 
Dr. Lars Helge Frivold klare for den lange reisen til 
Slovakia. Flyturen endte etter kort tid på en flyplass 
i  Budapest i Ungarn, hvor så reiselederne Anne og 
Vebjørn skaffet et par fete leiebiler som skulle ta dem 

videre til Zvolen i Slovakia –først måtte de fortære ca 
20 hamburgere, typisk Ungarsk nasjonalrett fra Mc-
Donalds. Trafikken i Ungarn var noe mer aggressiv 
enn det vi var vant med fra Norge, men med en Opel 
Zafira og en Opel Insignia gikk turen smertefritt. 

Hotell Tennis ble snart vårt nye hjem, 
nyoppusset med spa, basseng, billig øl 
og vodka. Etter å ha fått installert oss 
på hotellet møtte vi professor Ladis-
lan Paule, som var en tidligere stud-
iekamerat til Frivold fra hans tid som 
Ph.D-student i Zvolen på midten av 
1970-tallet. Professor Paule tok oss 
med på sightseeing i Zvolen, og vi fikk 

servert vårt første slovakiske måltid som i all hoved-
sak besto av fete pølser og store mengder surkål.

Neste dag ble vi tatt godt imot på Tekniske Univer-
sitet i Zvolen. De hadde laget et flere dagers program 
til oss, fullspekket av såvell faglige som kulturelle 
utflukter. Institutt for skogøkonomi og Instituttet for 
jaktlære og viltstell tok oss med på omvisning og 
foreleste for oss en hel dag. Spesielt en professor, Ján 
Holéa hadde mye på hjertet, så det ble til at han holdt 
et tre timers foredrag på strak arm. Interessant! –en 
artig skrue.

Lengden på et UMB-studie kan fort bli noe dif-
fust, men etter fem, seks, sju år nærmer vi oss 
omsider målet. Utallige timer på Ur, Sørhellinga, 
Tårn og Hankattloftet skal omsider omsettes i 
hard valuta – arbeidslivet står for døren! Veien 
blir til mens du går og det er veien som er målet 
er ordtak vi i løpet av studietiden har tatt til 
vårt bryst og satt vår lit til, men før man vet 
ordet av det nærmer det seg altså slutten.

Tekst: Anne Dieset
Foto: Skogbrukerforeningen

“Her skulle vi få se alle verdens tre treslag slik vi 
på Ås har lært de å kjenne: gran, furu og lauv. Til 
vår store overraskelse viste det seg å være noen 

 
Slovensk professor: ”Det er 
tre ting som ikke hører 
hjemme i Slovenske skoger! 
Det er; hogstmaskiner, bjørk 
og kvinnfolk” 
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Norge skal bli ledende i utviklingen av et 
bærekraftig reiseliv. Det er både regjeringen og 
næringen enige om. Nasjonalparkene skal gi mer 
turismeutvikling uten at verneverdiene forringes. 
I den sammenheng er kompetansen studentene 
får ved masterprogrammet Naturbasert reiseliv 
ved INA viktigere og mer i fokus enn noen gang 
tidligere.

Tekst: Line Ramsvik og Mariken Kjøhl
Foto: Stian Stensland

Naturbasert reiseliv er en av de raskest voksende sek-
torer i internasjonalt reiseliv. Til Norge kommer turis-
ter for å oppleve det unike fjordlandskapet på Vestlan-
det, få et glimt av nordlyset, vandre blant dramatiske 
spisse fjell i Lofoten eller dra på guidet isbjørnsafari 
med scooter på Svalbard. De vil oppleve tradisjonell 
seterkultur med 
norske mattradis-
joner og dra på 
toppturer i Jotun-
heimen. Merk-
evaren Norge er 
for mange syn-
onymt med ren, 
vakker og intakt 
natur. Turistene 
karakteriserer ofte 
Norge som «ekte 
vare» og CNN 
plasserte Norge 
på en femteplass 
på kåringen over 
steder man bør 
besøke i 2011. 
Med den økte tu-
rismen til disse 
naturskjønne og 
sårbare områdene 
er det også økt be-
hov for tilretteleg-
ging slik at konf-
likten mellom bruk 
og vern ikke blir 
for stor. Bærekraftig turisme er et stikkord som går 
igjen hos flere aktører innenfor bransjen.

Regjeringen vil satse på bærekraftig reiseliv
Like etter påske ble regjeringens reiselivsstrategi 
«Destinasjon Norge» lansert med næringsminister 
Trond Giske i spissen. Bærekraft skal være et over-

ordnet premiss i den nye strategien. I rapporten står 
det skrevet at «regjeringen vil legge bedre til rette for 
utvikling av reiselivsprodukter i tilknytning til store 
verneområder, slik at verneområdene kan være en 
arena for opplevelser innenfor rammen av vernet for 
det enkelte område. Ferdselen og opplevelsene i na-
turen skal ikke gå på bekostning av miljøhensyn». 

Naturbasert reiseliv var ikke død!

Hvor stor var den som slapp? Hemsila regnes som Norges beste ørretelv forflu-
efiske takket være moderne fiskeregler. På utferden i REIS202 Utmarksnæring 
ser vi på sammenhengen mellom forvaltning, turisme og ressursbevaring.

Læring, sikkerhet og det å prøve noe nytt er 
viktige kjøpsmotivasjoner i det
naturbaserte reiselivet viser en fersk
doktorgradsavhandling ved INA (Tangeland 
2011). Rafting er en slik type aktivitet og
må selvfølgelig prøves i utferden i REIS202 
utmarksnæring.

Reisen fra Zvolen gikk uten uhell, og etter en 
svært streng inspeksjon fikk vi også avlevert 
leiebilene uten ekstra kostnader på flyplassen i 
Budapest. Siste helgen på hovedutferden skulle 
tilbringes i storbyen Budapest! Vel inne i sen-
trum begynte det å regne mens vi lette forgjeves 
etter hotellet. Det var naturligvis flyttet til ny og 
ukjent adresse, men etter noe om og men var vi 
vel installert og klare for nye eventyr! Det skulle 
naturligvis utspille seg i Budapest by night og 
ble en kveld en noen av oss ikke husker og andre 
aldri vil glemme!

Sponsorer

 Fakta om Slovakia:

- 5,4 millioner innbyggere
- ca 1 million skogeiere
- Landareal på 4,9 millioner hektar
- 41-44 % av landarealet er skog, og 41 % av dette er statseid
- Total kubikkmasse er 456 millioner m3, med årlig avvirkning på ca 10 mill m3
- Hovedtreslagene er ask, gran og eik
- Hogstform: manuell med hest eller bruk av stammelunner
- Store erosjonsproblemer, og skogen er vindutsatt

Skogbrukere i lauvskog.



20 21
Eviggrønn nr. 1 - 2012Eviggrønn nr. 1 - 2012

men undersøkelsen viser at årsaken til den lave rekrut-
teringen ikke nødvendigvis gjenspeiler studiekvalitet 
eller relevans til senere arbeidsliv. Vi ser at mange av 
studentene får seg svært gode jobber, og er konkur-
ransedyktige enten de jobber med reiseliv eller mer 
mot naturforvaltning, sier leder for studieprogrammet 
Stian Stensland.
Hvor går veien videre? 

Masterprogrammet har, som det også ble skrevet om 
i Eviggrønn nr.2/2011, slitt med studentrekrutterin-
gen som har ligget rundt 10 studenter årlig. En av 
hovedårsakene til dette ble foreslått å skyldes ressurs-
mangel. Det er allikevel tydelig at kompetansen dette 
studiet gir er ønsket i reiselivssektoren. I vinter sendte 
nemlig aktører som Norges Bondelag, NHO Reiseliv, 
Norges Skogeierforbund, Hanen, Norsk Økoturisme, 
Norske Lakseelver, Norskog, Virke, Stiftelsen Norsk 
matkultur og Norsk Kulturarv et brev til ledelsen ved 
UMB. Her ble UMB minnet på at natur- og kulturba-
sert reiseliv vil være et stort satsingsområde i årene 
fremover, og at kompetanse innen dette fagfeltet er 
viktig og 
nødvendig.

I forrige nummer av Eviggrønn ble det ytret et ønske 
om å opprette en ny 100 %-stilling, som blant annet 
kunne ta på seg ansvaret for en mer helhetlig markeds-
føring av studiet. Markedsføring er svært viktig et-
tersom ingen bachelorprogrammer ved UMB naturlig 
leder til dette masterprogrammet. Den ønskede 100 
% stillingen ble dessverre aldri virkelighet, men det 
ble i vinter utlyst en 30 % stilling som Førsteamanu-
ensis II, som blant annet skal ha ansvar for undervisn-
ing og veiledning av studenter. Denne stillingen er av 
en varighet på minst tre år, noe som i praksis betyr 
en «fredning» av studiet for denne perioden. Det vil 
allikevel være viktig at rekrutteringsproblematikken 
blir forsøkt løst, slik at studiet viser levedyktighet når 
de tre årene er over. Ansvaret for markedsføring vil 
tilfalle rådgiver Mariken Kjøhl, men det er også vik-
tig at studenter og ansatte er flinke til å gjøre seg selv 
og studiet synlige. Bærekraftig Reiseliv 2015 har som 
mål at nettopp bærekraftigheten i reiselivet skal være 
Norges konkurransefortrinn. Det hadde vært gøy om 
UMB en gang ble ledende i å utdanne kandidater med 
kompetanse til å oppnå nettopp dette!

Et blikk inn i framtida for norske nasjonalparker? - Fulufjället nasjonalpark,
på svensk side for Trysil, er tilrettelagt spesielt for besøkende og har en
forvaltningsplan med sonering av parken for spesielle brukstyper. Overvåking av
naturtilstand og de besøkendes opplevelser står sentralt i forvaltningen.
Utferd REIS300, Naturbasert reiseliv.

“Arbeidsun-
dersøkelsen 
fra 2010 
viste at 
96 % av 
de utek-
saminerte 
studentene 
ved master-
programmet 
naturbasert 
reiseliv var i 
jobb”.

Miljøverndepartementet og Direktoratet for Natur-
forvaltning samarbeider om å utvikle naturbasert re-
iseliv i Norge for å markedsføre natur som et viktig 
reiselivsprodukt. Statssekretær Heidi Sørensen i MD 
poengterer i sitt fremlegg 
på Økoturismeseminaret på 
Gardermoen i 2011 at det 
- i den sammenhengen er 
avgjørende med god forvaltning og bevaring av na-
tur- og verneverdiene.

Bærekraftig Reiseliv 2015 
Innovasjon Norge og NHO Reiseliv arbeider sterkt 
opp mot å utvikle et mer bærekraftig reiseliv gjennom 
prosjektet «Bærekraftig Reiseliv 2015».  
Prosjektet bygger på prinsipper som langsiktighet, 
ansvarlighet og kvalitet når det kommer til utvikling 
av reiselivsdestinasjoner og – bedrifter i Norge. Dette 
innebærer bevaring av natur, kultur og miljø, styrk-
ing av sosiale verdier både i lokalsamfunnet og blant 
gjestene, samt økonomisk levedyktighet.
Dette er alle aspekter som blir nøye utforsket gjen-
nom undervisningen i masterprogrammet. Naturba-
sert reiseliv ligger i skjæringspunktet mellom vern 

og bruk av natur. For å kunne følge opp målsetnin-
gene i «Bærekraftig Reiseliv 2015» og premisset om 
bærekraft i regjeringens reiselivsstrategi er det viktig 
at de involverte har forståelse for hvilke potensielle 

konflikter som ligger her, 
hvordan disse kan unngås, 
samt hvilke muligheter som 
faktisk er til stede. INA er 

kjent for sin kompetanse innen naturforvaltning og 
skogbruk. Dette i kombinasjon med kunnskap om al-
ternative bruksformer og en forståelse av menneskers 
atferd og holdninger i forhold til bruk av natur legger 
et solid grunnlag for studentene, slik at bærekraftig 
reiselivsutvikling kan bli en realitet når disse kommer 
ut i arbeidslivet. 

Attraktive på jobbmarkedet
Arbeidsundersøkelsen fra 2010 viste at 96 % av de 
uteksaminerte studentene ved masterprogrammet 
naturbasert reiseliv var i jobb. I årets undersøkelse har 
alle studentene fått seg jobb etter studiene. Tallene er 
positive, og indikerer at kompetansen er attraktiv hos 
relevante arbeidsgivere. - Det er fortsatt grunn til å 
bekymre seg over den lave rekrutteringen til studiet, 

Lokal mat vies stadig større oppmerksomhet i reiselivsproduktet, og kan være
en opplevelse i seg selv. Her får Magnhild og Majliz servert tradisjonell stølskost

av budeie Anne Lise på Fagerdalen støl. Utferd REIS202 Utmarksnæring.

“Det er allikevel tydelig at kompetansen dette 
studiet gir er ønsket i reiselivssektoren”.
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YRKESEKSEMPEL 2

Trygve Sunde Kolderup
Daglig leder for ekspedisjonsarrangøren 
Hvitserk
Han har vært på ski- og fjelltur i Alpene, 
stått på ski i Afrika og padlet på Grønland 
og Svalbard. Trygve Sunde Kolderup er 
friluftsentusiasten med master i naturba-
sert reiseliv i lomma. Utdannelsen har ført 
ham til en rekke spennende jobber etter 
endt studietid. Blant annet har han jobbet 
som redaktør i friluftsmagasinet  UTE og 
vært arrangør for Fjellfilmfestivalen på 
Turtagrø.  I dag jobber han som daglig 
leder for ekspedisjonsarrangøren Hvit-
serk som satser sterkt på et bærekraftig 
reiseliv.  Hvitserk med Trygve i spissen 
arrangerer populære turer for tøffinger 
som eksempelvis sykkelturer i Burma, 
gorillasporing i Rwanda og seilturer i Lo-
foten.
 

YRKESEKSEMPEL 3

Axel Pettersen
Rådgiver i Akershus fylkeskommune
- Jeg er så heldig å få jobbe med AKKURAT det jeg 
har studert, og den muligheten er jeg særdeles ydmyk 
over å ha fått, sier tidligere masterstudent i naturba-
sert reiseliv Axel Pettersen. Han ble nylig ansatt som 
rådgiver i Akershus fylkeskommune hvor han job-
ber med  friluftsliv og natur- og kulturbasert reiseliv. 
Mange ønsket seg den samme stillingen, men blant de 
81 søkerne var det nyutdannede Pettersen som trakk 
det lengste strået med sin spesielle utdanning. Han har 
nå vært ansatt i et halvt år og betrakter stillingen som 
variert og utfordrende. Selv om det til tider kan være 
mye innendørs kontorarbeid får han ofte anledning til 
å lufte seg utenfor kontorets 4 vegger.  –Det er masse 
reisevirksomhet til inn- og utland. Vi samarbeider med 
andre kommuner og fylker i Norge, Sverige og Dan-
mark, i tillegg til deltakelse i flere EU-programmer og 
studieturer til mange lærerike reiser over hele Europa, 
forteller Pettersen som også er svært begeistret for 
tiden som student i Ås. – Jeg visste at studentmiljøet 
på Ås var i toppklasse, og i tillegg hadde jeg hørt mye 
bra om masteren i naturbasert reiseliv. Jeg angrer ikke 

et sekund, og har ofte 
lengtet tilbake!
 

Nettsiden til ekspedisjonsfirmaet Hvitserk hvor Trygve Sun-
de Kolderup har fått seg jobb som daglig leder. Her kan 
man blant annet bestille klatretur til Lofoten eller drømme-
safari i Kenya. Kilde: www.hvitserk.no

Axel Pettersen fikk seg jobb hos Akershus 
fylkeskommune blant 81 andre søkere! Det har 
han god grunn til å være fornøyd med. 
FOTO: Axel Pettersen

“Mange ønsket seg den samme stillingen, men 
blant de 81 søkerne var det nyutdannede Pettersen 
som trakk det lengste strået.”

Tekst: Mariken Kjøhl

Naturbasert reiseliv – Hva jobber de med?

YRKESEKSEMPEL 1

Margrete Nilsdatter Skaktavl Keyser
Reiselivsrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard
Margrete N. S.  Keyser har fått seg jobb i isbjørnens 
rike.  Etter studiene ved UMB og UNIS fikk hun 
tilbud om å delta i et spennende prosjekt på Sval-
bard hvor hun arbeidet med Sysselmannens nye 
isbjørndatabase som ble utviklet 
i samarbeid med U.S. Fish and 
Wildlife Service. Dette førte 
henne senere til stillingen som 
reiselivsrådgiver hos Sysselman-
nen hvor hun har jobbet siden januar 2012.  -Jeg 
begynte som reiselivsrådgiver rett før tursesongen 
startet. I den perioden er det stor pågang fra turister 
som vil på skitur vinterstid eller dra på seiltur om 
sommeren utenfor Forvaltningsområde 10. Disse må 
melde inn turen og få informasjon om regelverket 
og søk- og redningsforsikring, forteller Keyser fra 
Svalbard. Andre oppgaver tilknyttet jobben er blant 
annet løpende kontakt med reiselivet, statistikkar-
beid og noen få inspeksjonsturer på scooter gjen-
nom sesongen. Til sommeren skal hun på tokt med 

Sysselmannens tjenestefartøy, MS/Nordsyssel. 
Margrete er ikke i tvil om at studiene ved INA 
har ført henne til drømmejobben, og anbefaler 
alle som kunne være interessert i å jobbe i 
arktiske områder om å ta et semester på UNIS 
på Svalbard. – Dette er et fantastisk sted å være 
både som student og for å jobbe! 
 

Bildet: På Svalbard er snøscooter det 
viktigste fremkomstmiddelet vinterstid. Her 
er Margrete på inspeksjonstur til østkysten 
sammen med Per Andreassen og Rune 
Fred Jensen fra politiavdelingen i strålende 
påskevær. 

FOTO: Rune Fred Jensen, Sysselmannen 
på Svalbard

 “Margrete er ikke i tvil om at studiene ved 
INA har ført henne til drømmejobben”
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