
Eviggrønn Nr. 1 - 2010
1

Organ for linjeforeningene ved Institutt for Naturforvaltning

1. Årgang - Utgave 2 - 2010

Rafting
Reiselivsstudentermed

- Ny støtteordning 
 for skogfagstudenter

- Få drømmejobben du også

- Portrett: Heidi Sørensen

eviggrønn utgave 2.indd   1 04.05.2010   00:40:11



Eviggrønn Nr. 1 - 2010
2

Redaksjonsstyret
Redaktør: Marte Nyheim

Annonser: Anders 
Søyland

Layout: Sean Nikolai Haldane
Økonomi: Nils-Amund Krog
Distribusjon: Nadia Panina

Styremedlem: Marte Skogen

Layout:
Jonatan S. Dyrstad

Journalister
Harald S. Brøvig Hansen, 

Anders Søyland, 
Torbjørn Kornstad, 

Nils-Ener Lundsbakken, 
Stian Stensland, 

Lars Valen,
Peter M. K. Greve,

Kari Astrid Ehrlinger,
Axel Pettersen

Korrektur: 
Marit Solum, 
Line Ekanger,

Torbjørn Kornstad,
Nils-Ener Lundsbakken

Redaktøren har ordet 

Da har vi altså klart å bevise at 
Eviggrønn ikke er noen døgnflue. 
Den historiske førsteutgaven er 

nå fulgt opp en minst like god 
andreutgave! Prosessen fram mot 
denne utgivelsen har vært preget 
av at tidsskriftet fortsatt er i opp-
startsfasen, men nå begynner de 
strukturelle rammene å komme på 
plass. Som redaktør tror jeg dette 
er viktig for at tidsskriftet skal 
etablere seg på instituttet, og mye 
tid og krefter har derfor gått med 
til dette. Samtidig har redaksjons-
styret og linjeforeningene nedlagt 
en iherdig innsats for å skaffe til 
veie de økonomiske midlene som 
skulle til for at det du nå holder i 
hånda skulle ble mer enn en pdf-
fil. Jeg vil få rette en særlig takk 
til våre annonsører, som tør å satse 
på et ferskt produkt. 

INA-studentene viser nok en gang 
at det er flust med engasjement og 
skrivelyst på instituttet, og i dette 
nummeret har vi også artikler 

skrevet av eksterne. Dette ser 
jeg på som veldig positivt, slik 
kan Eviggrønn virkelig være 
en link mellom INA, UMB og 
resten av verden. Redaksjons-
styret går av nå i vår, og jeg 
vil få rette en stor takk til dere. 
Den innsatsen hver og en av 
dere har lagt ned i Eviggrønn 
dette halvåret har vært helt 
nødvendig for at resulatet ble 
som det ble, og det har vært helt 
topp å samarbeide med dere. 
Jeg vil tilslutt oppfordre flere 
til å sette engasjementet sitt 
ned på papiret, og ser fram til 
å fortsette å utvikle Eviggrønn 
etter sommeren sammen med 
et nytt redaksjonsstyre og nye 
og gamle engasjerte studenter. 
Lykke til med eksamenstiden, 
og god sommer!
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UMB kutter i emneporteføljen
	 -Hva	har	det	å	si	for	INA-studenten?

Tekst: Anders Søyland

Universitetsstyret ønsker at de vitenskapelig an-
satte skal bruke mer tid på forskning og mindre 
på undervisning, derfor er det besluttet at den 
samlede emneporteføljen skal reduseres med 15 
% innen 2013. Hvilke konsekvenser vil dette få 
for deg som student?

UMB har de siste fem årene hatt en formidabel 
økning både i antall emner som tilbys og i antall 
studiepoeng. Fra å tilby i gjennomsnitt 66,5 emner 
og 595 studiepoeng per institutt i 2005, hadde disse 
tallene steget til henholdsvis 83 og 918 i 2008. I 
samme perioden har antall publikasjonspoeng per 
fagårsverk, som er et mål på hvor mye forskning-
sarbeid hver enkelt forsker ved UMB får publisert 
i et tidsskrift, gått ned fra 0,9 til 0,7. UMB får 
inntekter av undervisningen i forhold til studiepo-
engproduksjonen, mens forskning både gir inntekter 
og anerkjennelse. Universitetsstyret (US) har derfor 
besluttet at den samlede emneporteføljen på UMB 
skal reduseres med 15 % innen 2013. US håper med 
en slik emnereduksjon å allokere mer ressurser fra 
undervisning til forskning, slik at den nedadgående 
trenden i produserte publikasjonspoeng snus og in-
stituttene får balanse i regnskapene sine. Det er opp 
til hvert enkelt institutt å kutte sin del av emnekaka, 
men US presiserer at reduksjonen skal skje uten at 
det går på bekostning av kvaliteten på undervisnin-
gen. Det kan kanskje virke litt rart at instituttene 
skal kunne redusere sitt emnetilbud med 15 % uten 
at det vil gå ut over kvaliteten på undervisningen. Er 
det ikke nettopp det at det tilbys et bredt utvalg av 
emner og at man har muligheten til å spesialisere seg 
innenfor et snevert fagfelt som kjennetegner noe av 
studiekvaliteten ved UMB? Hvilke konsekvenser vil 
denne emnereduksjonen få for studentene? Risikerer 
man å måtte forandre hele studieplanen sin fordi em-
ner som man hadde planlagt å ta vil forsvinne? For å 
få svar på hvordan INA ligger an i sin emnereduks-
jon og hvilke konsekvenser dette vil få for INA-stu-
dentene, tok eviggrønn kontakt med Jon Frank som 
er leder for undervisningsutvalget (UU) ved INA.  

”INA	har	gjennomført	sin	del	av	innsparingen..”
På spørsmålet om hvordan INA ligger an i reduks-
jonen av sin emneportefølje sier Jon Frank at in-
stituttet allerede har gjennomført store reduksjoner 

gjennom nedlegging og sammenslåing av master-
retninger og omstrukturering av emner. Som følge av 
blant annet nedlegging av Master i Skogindustriell 
økonomi og sammenslåing av Master i Økologi og 
Master i Tropisk økologi og naturforvaltning har 
INA redusert sin netto studiepoengportefølje med 8,1 
% i forhold til 2005. Denne reduksjonen har INA fått 
til på tross av nyopprettelsen av bachelor og master 
i fornybar energi og deltagelse i bachelor i biologi. I 
et brev til prorektor Morten Sørlie i fjor høst uttaler 
derfor Frank at ”INA allerede har gjennomført sin 
del av innsparingen, og at det er andre institutter 
enn INA som har bidratt til den markante økningen 
i UMBs emneportefølje”. Studienemnda har likevel 
pålagt INA å gjennomføre ytterligere nedskjæringer i 
sin emneportefølje. Frank forteller at noen endringer 
er gjort i INAs emnetilbud for 2010/2011, men at 
disse ikke vil få store konsekvenser for studentene. 
Emnene BOT 250 Planter og helse samt GEN340 
Molekylær evolusjon legges ned, mens RØP320 
Skogbiometri bare blir på 5 studiepoeng. Emnet 
NATF150 blir slått sammen med tilsvarende fag 
ved andre institutter (ILP og IMT) til et felles emne, 
LAD102 GIS- praktisk introduksjon. 

INA	best	på	publisering
Frank viser også til at INA er det instituttet som 
gjennomgående produserer flest publikasjonspoeng 
per fagårsverk. I 2009 resulterte hvert fagårsverk 
ved INA i 1,1 poeng, som er det samme som i 2005. 
Argumentet om at undervisning går på bekostning av 
forskning og publisering er derfor ikke så tydelig når 
det gjelder INA.  
Skal vi tro Frank vil INA-studentene altså ikke 
merke emnereduksjonen i særlig stor grad. Mange av 
emnene som tilbys ved instituttet er obligatoriske for 
en eller flere studieretninger, og er derfor vanskelig 
å fjerne fra emneporteføljen.  På bakgrunn av de 
kuttene som allerede er gjennomført, er det grunn til 
å tro at andre institutter vil merke reduksjonen bedre 
enn INA vil merke det.
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Naturforvalterlaget
Tekst: Ingrid Nerhoel

Naturforvalterlaget 
(linjeforeningen 
for de som studerer 
økologi og naturforvaltning) har akkurat gjennom-
ført vårsemesterets siste arrangement, og kunnskaps-
hungrige studenter kan dermed få ro til å konsentrere 
seg om bøkene fram til eksamen! I løpet av våren 
har vi arrangert onsdagspils (sosial sammenkomst/
vorspiel), avholdt årsmøte der det bl.a. ble valgt nytt 
styre, hatt fagrelatert filmkveld med pizzaservering 
og arrangert bålquiz sammen med de andre linje-
foreningene på instituttet.

Vi nærmer oss slutten på nok et skoleår, og man må 
etter hvert si farvel til gamle kjente. 
Som godtgjørelse kommer det imidlertid mange nye 
fjes til Ås til høsten, og nye studenter vil bli tatt godt 

hånd om gjennom fadderordninga her. I løpet av de 
første ukene får de nyankomne delta på et solid bli-
kjent-opplegg. Eksempler på aktiviteter er bli-kjent-
leker, tur til Oscarsborg, bålquiz, rebusløp, volley-
ballspilling og grilling.  

Videre utover høsten har vi blant annet planer om å 
få til en hyttetur, arrangere våre tradisjonelle onsdag-
spils, fagrelatert filmkveld, samt arrangere bålquiz. 
Og sist, men ikke minst kommer julebordet som vi 
arrangerer sammen med de andre linjeforeningene 
på instituttet.
 
Er eller blir du økologi og naturforvaltningsstudent 
på INA til høsten? – Da sees vi nok:)

Se nettsida vår www.naturforvalterlaget.org for mer 
informasjon om oss og våre aktiviteter!

NF-laget ønsker deg en effektiv vår og avslappende 
sommer!

Skogbrukerforeningen UMB

Det har skjedd mye i 
Skogbrukerforeningen 
siden siste nummer av 
Eviggrønn. Foreningen 
har selv tatt ansvar for at 
studentene ved Skogfag 
skulle få et svært etter-
lengtet påfyll av driftsteknikk, noe som er blitt mer 
fraværende på skogfag den senere tid. Turen gikk 
til Skogbrukets kursinstitutt (SKI), Trygve Owren 
AS, Frivik taubanedrift AS og Mjøsen Skog BA. 
Deltakerne fikk en teoretisk innføring ved SKI med 
en påfølgende middag og sosialt samvær med samar-
beidspartnerne for utferden. Etter dagen på Honne 
bar turen til Trygve Owren AS som driver med 
produksjon av vinsjer og taubaner, for så å dra videre 
til Øyer og demonstrasjon av Friviks taubane i prak-
sis og taubanelagets sammensetning og arbeidsru-
tiner. Mjøsen Skog bidro også til den praktiske 
gjennomføringen på Øyer og fortalte om hvordan de 
planlegger drifter i vanskelig terreng. Fylkesman-
nen og Statens landbruksforvaltning fortalte om 
søknadsprosessen rundt taubanedrifter, veianlegg og 
tilskuddsordninger. Dette var en tur med meget høyt 
faglig nivå og mye sosialt samvær. Takket være en 
positiv og raus næring ble alle utgifter dekket for de 
15 studentene som deltok på utferden. Vi ønsker å 

takke følgende samarbeidspartnere for turen: Fyl-
kesmannen i Hedmark og Oppland, Kystskogbruket, 
Mjøsen Skog BA, Skogbrukets kursinstitutt og Stat-
ens landbruksforvaltning. Turen var en stor suksess 
for Skogbrukerforeningens medlemmer, som fikk 
utvidet driftstekniskkunnskapene betraktelig og pers-
pektivet på alternative måter å ta ut virke fra skogen.
Etter mye snakk og skriverier i det siste angående 
skog som en del av løsningen på klimakrisen, ve-
dtok Skogbrukerforeningen å invitere UMB til en 
klimadebatt/Vårseminar på Samfunnet. Seminaret 
var i samarbeid med Det Norsk Skogselskap og det 
var Johan C Løken (tidligere landbruksminister og 
styreformann i Skogselskapet) og Bjart Holstmark 
(Forsker 1 ved SSB og en sentral person i kvote og 
klimapolitikk i Norge) som deltok som foredrags-
holdere og i debattpanelet.  Vi ser at dette er en type 
arrangement som er med på å skape et begeistrende 
skogmiljø på UMB. Skogbrukerforeningen ser også 
på Vårseminaret som en god mulighet til å selge 
produktet skog til studentene på hele UMB. Og på 
den måten øke interessen til skog som studie og 
arbeidsplass.

Ellers ønsker Skogbrukerforeningen alle skoginteres-
serte uavhengig av linje velkomne som medlemmer i 
en forening med mange, varierte og gode aktiviteter.

Mvh.
Styret i Skogbrukerforeningen 

Tekst: Ove S. Munthe-Kaas
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tiden er vi 37 medlemmer og vi vil gjerne bli flere. 
Alle er velkommen, også studenter fra andre studi-
eretninger på universitetet. Vi jobber for å knytte 
bånd mellom studenter og næringslivet allerede i 
studietiden og for å øke 

trivselen blant studentene. Foreningen gjennomfører 
mange ulike aktiviteter, som utferder, sosiale aktiv-
iteter, debatter, gjesteforelesninger, konkurranser 
med mer. 
Etter skolestart i høst hadde vi en utferd til Heimdal 
Fjernvarmeanlegg utenfor Trondheim og Norges 
største vindmøllepark på Smøla. Våre medlemmer 
ble også invitert av vår hovedsamarbeidspartner 
Statkraft til å delta på NEREC, North European Re-
newable Energy Convention, på Norges Varemesse 
på Lillestrøm i september. Her fikk vi full tilgang 
til både utstillinger og konferansen. Vi fikk en unik 
mulighet til å knytte kontakt med energibedrifter og 
få informasjon som kan hjelpe oss med å stake ut 
kursen videre i utdannelsen. I løpet av høsten 2010 
vil vi arrangere flere turer, bedriftsbesøk og en rekke 
sosiale arrangementer på campus.
 Vi sender ut informasjon til våre medlemmer 
på e-post, og har opprettet en egen facebook-profil 
som vi oppfordrer medlemmene å bli tilhenger av. 
Her vil vi formidle relevante artikler og publisere 
informasjon, i tillegg til at vi legger ut informasjon 
på vår hjemmeside.
 Energiforeningen ønsker alle interesserte 
velkommen som medlem. Se www.energiforeningen.
org for mer informasjon.

Energiforeningen
Høsten 2008 ble det 
startet opp en ny 
studieretning på INA, 
Fornybar Energi. 
Selvfølgelig måtte 
også fornybarstu-
dentene ha en egen 
linjeforening, og en 
gruppe ildsjeler gikk 
så sammen og dan-
net Energiforenin-
gen 6.oktober 2008. 
Energiforeningen er 
stiftet av og for alle 
studenter på UMB 
som har interesse av 
fornybar energi. For 

Tekst: Carsten Høy

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

mange uenigheter rundt utnyttelsen av Norsk natur, 
og bidrar sånn sett til mange lærerike diskusjoner.
Når det gjelder linjeforeningens arbeid er vi fortsatt 
i startgropa fordi foreningen de siste årene har ligget 
i brakk. Vi håper på å få i gang mange spennende 
tilbud etter hvert, selv om den lave studentmengden 
kan være en stor utfordring. Hittil har vi spis litt 
pizza sammen, og hatt en bålkveld med videre sjan-
glende gange ned til bodegaen. Vi har også prøvd å 
kartlegge en del seminarer/konferanser rundt om-
kring i sør-Norge og har som mål at noen av våre 
studenter skal være der det skjer når viktige konfer-
anser gjennomføres. Ellers ser vi alle fremover til en 
julelunch som foreningen håper kan være en årlig 
greie. 
Et viktig steg for oss vider bør være å knytte et tet-
tere samarbeid til de andre foreningene på instituttet. 
Naturbasert reiseliv er på mange måter sterkt tilknyt-
tet skognæringen og naturforvaltningen, like fullt 
som det kan tvinnes inn i arbeidet med å opplyse og 
fremheve fornybar energi. Så da strekker vi en hånd 
til alle… 

Tekst: Amund Kristiansen
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Naturviterne s¿ker  
initiativrik og selvstendig student i perioden  

august 2010 Ð mai 2011 

Vi ¿nsker Œ fŒ til et enda mer attraktivt tilbud for 
vŒre studentmedlemmer pŒ UMB. Derfor s¿ker vi 
deg som kan styrke aktiviteter, synlighet og 
rekruttering ved skolen. 
  
Du vil :  
¥  arrangere kurs  og sosiale happenings, bl¾ste 
Naturviterne og s¿rge for at vi er synlige pŒ 
skolen.  
¥  v¾re bindeledd  mellom studentmedlemmer og 
Naturviterne.  
¥  administrere et studentkontor noen timer i uka. 

Honorar etter avtale. 

Vil du vite mer? Kontakt: Ane Fossum 
af@naturviterne.no  

Send en s¿knad pŒ e-post til  af@naturviterne.no  
S¿knadsfrist: 15. mai 2010 

Bli studentkontakt 
pŒ UMB! 

Vil du ha deltidsjobb  
i studietiden? 

Når utbygger betaler
Tekst: Lars Valen
Foto: Bjørnar Olsen hentet fra Norsk Botanisk 
Forening

Kan man stole på at naturverdier og biologisk 
mangfold blir ivaretatt gjennom konsekvens-
analyser, når disse utføres av usertifiserte firmaer 
betalt av utbygger? Vil verdien av et rødlistefunn 
anerkjennes, eller overskygges det av sterke ut-
byggingsinteresser? Vil det ikke ofte være fris-
tende å overse den lille planten, slik at planene 
kan realiseres og profitten maksimeres?

«Blåveis» var ansatt i et privat konsulentfirma som 
var innleid av en stor privat entreprenør til å utar-
beide en reguleringsplan for et stort massetak der 
planen var å ta ut store kvanta steinmasse for salg til 
veiprosjekter. Det ble stilt krav om KU etter PBL, og 
«Blåveis» fikk i oppdrag å utføre denne. Under fel-
tarbeidet fant «Blåveis» en planteart som «Blåveis» 
trodde var en meget sjelden rødlisteart, og sendte 
den til analyse. Da «Blåveis» nevnte for sjefen at det 
kanskje var funnet en meget sjelden plante i områ-
det hvor entreprenøren planla sprengning, sa sjefen 
at om det viste seg å være den arten skulle det ikke 
nevnes i rapporten, da det kunne skape problemer for 
oppdragsgiveren. 

Historien over kommer fra en tidligere naturfor-
valterstudent ved HiT, og illusterer et høyst reelt 
problem. For private reguleringsplanforslag er det 
etter Plan og Bygningsloven (PBL) plikt om kon-
sekvensutredninger (KU) på biologisk mangfold 
og truede dyre- og plantearter dersom planforslag 
som overstiger en viss størrelse. Det samme gjelder 
der det offentlige finner det nødvendig å sette krav 
om KU. Den store og åpenbare svakheten er at det 
ikke er krav om at en objektiv part utfører KU. Det 
finnes i varierende grad offentlige registreringer av 
naturverdier og biologisk mangfold, men langt i fra 
tilstrekkelig. Det som skjer i praksis er at utbyg-
geren, som fremmer planen, leier inn et konsulent-
firma for å utarbeide planen og utføre KU. Denne 
konsulenten er betalt av utbyggeren og kan derfor 
ikke regnes som en objektiv part. For private firmaer 
er profitt som regel det viktigste, akkurat som det 
er det viktigste for den private utbyggeren å tjene 
mest mulig penger. Faren for at konsulenten bevist 
underslår viktige opplysninger i sin rapport er derfor 
overhengende.

Eviggrønn tok kontakt med Heidi Sørensen, 
statssekretær i Miljøverndepartementet, og konfron-
terte henne med «Blåveis»’ historie. På spørsmål om 
hva statssekretæren mener bør gjøres i forbindelse 
med problemstillingen om utbyggingsaker og kon-
sekvensutredninger og ivaretakelsen av naturverdier, 
svarte Sørensen følgende:

-Vi har sett på slike saker tidligere. Nå i dag 
kan hvem som helst bli konsulenter på dette 
området. I den sammenheng har vi sett på 
om vi kan få på plass en sertifiseringsordning 
som bestemmer hvem som kan ta på seg slike 
oppdrag, samt noen retningslinjer for hvordan 
slike oppdrag skal gjøres. Det det pekes på er 
et reelt problem, også i større skala har vi  fått 
tilbakemeldinger på at de konsulentene som 
finner mye rødlistearter og gjør en god jobb, 
får få oppdrag. 

Private konsulentfirmaet kan ikke garanteres å være 
objektive, og at disse utfører KU kan til tider virke 
meningsløst. «Blåveis»’ historie er antakeligvis på 
langt nær unik, og dette er en viktig problemstilling 
som bør settes på dagsorden. Hvis situasjonen er 
slik at utbyggere hyrer inn konsulenter som skriver 
rapporter basert på utbyggerens ønsker og vilje, og 
ikke faktum, kan dette få store konsekvenser for vårt 
biologiske mangfold.

for konsekvensutredningen

Rød skogfrue er den første planten som har fått 
en handlingsplan. Den er en av 1988 truede arter i 
Norge som er rødlista.
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Honorar etter avtale. 

Vil du vite mer? Kontakt: Ane Fossum 
af@naturviterne.no  

Send en s¿knad pŒ e-post til  af@naturviterne.no  
S¿knadsfrist: 15. mai 2010 

Bli studentkontakt 
pŒ UMB! 

Vil du ha deltidsjobb  
i studietiden? 
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Gull og grønne 
skoger

Tekst: Harald S. Brøvig Hansen
Foto: Marte Nyheim

Studieveileder Ellen Soldal ved INA forteller 
videre at de beste masterstudentene (50 % av kul-
let)  får 50 000 kroner ved fullførte studier, og at 
den beste masteroppgaven premieres med ytter-
ligere 50 000,-.

Tror effekten vil komme etterhvert
Tilbudet ble lansert i februar, og det er derfor 
ikke ventet at den vil resultere i massive søkertall 
i år, men forhåpentligvis vil det gi en effekt de 
kommende årene. Stipendet til bachelorstudenter 
skal i alle fall bli delt ut frem til 2014, mens ord-
ningene for masterstudenter skal gå til 2017.

Ordningen markedsføres mot videregående skoler 
i skognæringens kjerneområde; Telemark, Busk-
erud, Oppland og Hedmark. De samme skolene er 
invitert til UMB på opplegg med INA og Skog-
næringa, for å stimulere interessen for næringen.

I og med at ordningen er såpass ny har den ikke 
blitt markedsført noe særlig utover de nevnte 
videregående skolene, med unntak av på UMBs 
nettside, NRK Østlandssendingen og enkelte 
lokalaviser. Det er vanskelig å nå frem i mylderet 
av informasjon, sier Soldal.

Flere masterstudenter
Skogfag har de siste årene slitt med søkertallene, 
og Skoglauget ble i 2008 stiftet som et samarbeid 
mellom INA og skognæringen for å stimulere til 
økt søkning da den tradisjonsrike skognæringen 
ser at det vil bli problemer med å finne kvalifisert 
personell i årene som kommer. Skogeierandelsla-
gene og Norskog står for finansieringen av stipen-
dordningen, og i perioden frem til 2017 skal det, 
etter planen, deles ut nært 3,8 millioner kroner.
Skoglauget har også satt i gang andre virkemidler 

for å stimulere studenter til å satse på skognæringa. 
Traineeprogrammet Forest Future Trainee ble igang-
satt i fjor, og gir gode muligheter for arbeidserfaring 
og utvikling innen skognæringen.

Fokuset er hovedsakelig master, men for å sikre rek-
ruttering til master er det viktig å produsere kompe-
tente studenter med bachelorgrad, poengterer Soldal. 
Det er derfor bachelorstudenter skal lokkes med 
tilbud om blant annet skolebøker og mini-pc. Det 
finnes program på bachelornivå andre steder i Norge, 
men Ås er eneste sted med master i skogfag.

Kontrakt sannsynlig
Stipendordningen er, etter det Eviggrønn kjenner 
til, unik i Norge, og Ellen Soldal opplyser at andre 

For å øke rekrutteringen til skognæringen har 
Skoglauget satt inn tyngre skyts rettet mot poten-
sielle skogfagstudenter. Mini-pc, gratis skolebøk-
er og 5000 i cash til nye bachelorstudenter er noe 
av det de frister med.

Skogfagsstudentene Christoffer Askheim (fv.), Knut Waaler, Erik Lønnum, 
John-Anders Strande og Robert Østreng (over) er fornøyde med den nye 
ordningen, og håper tiltaket gir flere medstudenter.
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næringer nå ser på samarbeidet i Skoglauget med in-
teresse. Blant annet følger IPM (Institutt for plante- 
og miljøvitenskap) spent med på samarbeidet, og 
ønsker kanskje på sikt å få i stand noe liknende med 
landbruksnæringa.

På spørsmål om hun tror at de gode vilkårene vil 
føre til umotiverte søkere, svarer Soldal at det er 
en reell mulighet. Likevel er ikke 5000 kroner noe 
stort beløp, så det vil nok ikke utgjøre noen stor 
forskjell for søkerne. Faktum er at tilbudet tiltrekker 
oppmerksomhet. Det er også sannsynlig at stu-
dentene vil måtte underskrive en kontrakt på at de 
fullfører bachelorgraden, og derav må levere pen-
gene tilbake om de avbryter utdannelsen. For master-
stipendene er ikke dette noe problem, siden pengene 
vil komme i ettertid. Her vil de hovedsakelig moti-
vere studentene til å skrive en bra masteroppgave.

Skogfagsstudentene Christoffer Askheim (fv.), Knut Waaler, Erik Lønnum, 
John-Anders Strande og Robert Østreng (over) er fornøyde med den nye 
ordningen, og håper tiltaket gir flere medstudenter.

Høgskolen i Hedmark har også rekruterings-
ordning

Høgskolen i Hedmark innfører fra høsten 2010 et 
rekrutteringsstipend på kr
5000,- for studenter som starter på BA skogbruk, 
i tillegg til at det fra
våren 2011 opprettes en ordning der de beste 
bacheloroppgavene på skog- og
landbruksutdanningene premieres. På sine hjem-
mesider skriver Høgskolen at
ordningen er «et tilsvar på en ordning Skoglauget 
innførte for studenter
som velger skogutdanning på Universitetet for 
biovitenskap og miljø på Ås
(UMB)».

Følgende ble valgt på Instituttallmøtet 

Instituttstyret/Fagutvalget: Harald Aulie
Undervisningsutvalget: Robert Østreng

Forskningsutvalget: John-Anders Strande
Studentting: Tord S. Storbækken
                 og Bjarte Benberg
Faddersjef: Thor G. Lie

27.04:

Ingrid Nerhoel (t.v.) leder Fagutvalget ved INA høsten 2010, sammen med nyvalgt nestleder Harald Aulie (t.h)
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Fulbrightstipend ga nærkontakt med bjørn, laks og Sarah Palin
Tekst/foto: Stian Stensland

PhD-stipendiat Stian Stensland forsker på lakse-
fisketurisme og villaksforvaltning i Trondheimsf-
jordelvene. Da var det vel naturlig å tilbringe hele 
2009 i Alaska? 

INA deltar i forskningsprosjektet ”Laks og verdis-
kaping i Trondheimsfjorden” sammen med Norsk in-
stuttt for naturforsknning (NINA). Rettighetshaver-
organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden 
er prosjekteier. Prosjektet ser på de biologiske og 
økonomiske effektene av at elveeierne i en femår-
speriode tilbød sjølaksefiskerne betaling for frivillig 
å avstå fra et ”matfiske” i fjorden. Målet med op-
pleieavtalen var at mer laks skulle komme opp i elva 
som ”sportsfisk” til glede for sportsfiskere, elveeiere, 
turistbedrifter og styrking av gytebestander. 

Evaluering av avtalen ble gjort gjennom merk-
ing og gjenfangst av laks på vei inn i fjorden, samt 
spørreundersøkelser til elveeiere, sportsfiskere og 
sjølaksefiskere. Flere av studentene ved naturbasert 
reiseliv hjalp til med datainnsamling og det ble også 
skrevet masteroppgaver knyttet til prosjektet. For-
skninga viser at både sjølaksefiskerne, elveeierne 
og næringsliv i elvedalene har tjent på avtalen som 

kostet 4 millioner kroner per år. Årlig økt verdiskap-
ing/ nettoinntekt er rundt 26 millioner kroner.

Fiskeretten
Som PhD-stipendiat ser jeg på hvordan elveeierne 
bruker fiskeretten sin økonomisk, samt  hvordan de 
gjennom elveeierlaget sammen forvalter laksestam-
men i vassdraget innenfor rammer satt av fylkesman-
nen. De 1200 elveeierne i studievassdragene Verdal-
selva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula eier fiskeretter 
med svært ulik lengde og kvalitet. De har da også 
ulike og tildels motstridende mål med fiskeretten sin, 
men mener at å ta vare på fiskeressursen er viktigst. 
Dette er viktig å vite for de som arbeider for å ut-
vikle fisketurisme samt de som arbeider med lakse-
forvaltningen. 

Alaska
Målet med året ved University of Alaska Fairbanks 
var blant annet å sammenligne lakseforvaltningen i 
Alaska, hvor staten eier og forvalter fiskeretten, med 
den norske modellen. Et studieopphold i utlandet 
gir nye impulser og perspektiver på fag såvel som 
samfunn. Jeg tok kurs med en tverrfaglig vikling og 
systemtenking omkring naturressursforvaltningen. 
Fagfelt som økonomi, økologi, antropologi samt 
statsvitenskap 
stod sentralt i dette ”Resilience and Adaptation”-

Etter 1500 km op Yukon River gikk denne hannsølvlaksen på flua mi i Delta Clearwater Creek

Forskning	ved	INA:	
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programmet, hvor man ser på det sosio-øko-
nomiske og det økologiske systemet som 
sammenvevd og avhengige av hverandre. 
Alaska bød også på enorme mengder vill-
mark, bjørn, laks, en urbefolkning med spe-
siell levemåte samt en hel del hyggelige, og 
tildels uvanlige folk. Vel hjemme i Norge er 
planen å skrive artikler og bruke de neste 12 
månedene til å bli ferdig med doktorgraden.  

Reisestipend fra Fulbright
Et stipend fra den prestisjefylte US-Norway 
Fulbright Foundation muliggjorde op-
pholdet. Også stipend fra Norge-Amerika 
foreningen er aktuelt å søke på for studenter 
og ansatte med reiselyst. I tillegg til vanlige 
studie/arbeidsopphold der man søker høsten 
ett år før man drar, tilbys det også ulike 
sommerkurs av kortere varighet. For USA 
finnes det også en gunstig skatteavtale for forskere. 

Nyttige linker: 
www.noram.no; www.fulbright.no; www.uaf.edu/rap

Oppsummeringsrapport fra forskningsprosjektet:  
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/tema-
hefte/2010/41.pdf

Tretusen hvithodeørn samles seinhøstes i Chilkat Bald Eagle Preserve

Eviggrønn gratulerer:
  HANS FREDRIK HOEN SOM

 NYVALGT REKTOR!

Tekst: Marte Nyheim
Fotograf:  Håkon Sparre 
Hans Fredrik Hoen, som har 
vært instituttleder for INA 
siden 2003, ble onsdag 21. 
mars utropt til vinner av 
rektorvalget som har opptatt 
UMB den siste tiden. I første 
runde av valget oppnådde 
ingen av de fem kandida-
tene over 50 prosent av 
stemmene, men etter andre 
omgang kunne Hoen ut-
pekes som vinner med 54,5 
prosent. Motkandidaten Ole Gjølberg fikk 44,8 
prosent av stemmene.

Eviggrønn ønsker Hoen lykke til med den nye 
stillingen, som han tiltrer 1. august i år. Samtidig 
blir det spennende å se hvem som leder INA når 
høstsemesteret startet. Da valgresultatene ble 
kunngjort  etter denne utgavens dødlinje, vil det 
bli en lengre sak om den nye rektoren i høstut-
gaven. Den nye instituttlederen vil selvfølgelig 
også bli bønnhørig dekket.

I	valgdebatten	sa	Hoen	blant	annet	at	han	
vil:

• Videreføre det gode samarbeidet med 
studentene og bidra til å utvikle videre 
det unike studie- og studentmiljøet ved 
UMB
• Øke interessen for, og bedre rekrut-
teringen til, UMBs studieprogrammer 
ved å synliggjøre og profilere UMB, 
spesielt innenfor de samfunnsaktuelle 
områdene
▪  Klima og fornybar energi
▪ Matproduksjon for helse og opplev-
else 
▪ Arealforvaltning som forener bruk og 
vern og gir gode omgivelser
• Utfordre næringsliv og forvaltning 
til å delta i, og ta ansvar for, arbeid for 
bedret rekruttering (jfr. Skoglauget og 
Forest Future Trainee)
• 
• Posisjonere hele UMB best mulig i 
sammenslåingen med NVH og bidra til 
framdrift i fusjonsprosessen
• Jobbe for et godt og motiverende 
miljø for studenter og ansatte og at vi 
tar vare på og styrker fellesskapet på 
UMB og campus Ås
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- Eg har ein draum
Tekst/kart: Torbjørn H. Kornstad

Sjå for deg følgjande scenario: Det er ein varm 
vårdag i mai. Du har eksamen på Tårn, og du har 
vori innom økonomikantina for å kjøpe med deg 
kaffe. Du syklar intetanande ned bakken mot Ur, 
men idet du kjem ned i krysset må du bråbremse – 
og sjølvsagt mistar du kaffekoppen din. Medan du 
tørkar kaffe av sekk og klede, køyrer ein bil i høg 
fart vidare inn mot Jordfag.

Vi held fram scenariet, men speler det i rask film: 
Lauvet blir gult og fell etter kvart av trea. Graset 
visnar og blir brunt. Eit utal parktilsette flyg rundt og 
bles lauv av vegane (noko som må sjå ganske artig ut 
i rask film). Plutseleg kjem rimfrosten, og enno meir 
plutseleg fell det ein halv meter snø. No roar vi ned 
tempoet. Du er på tur mot Urbygninga, og har ak-
kurat passert Parkgården. Med eitt må du hoppe over 
brøytekanten, og ut i snøkavet. Medan du børstar snø 
av sekk og klede, køyrar ein bil i høg fart vidare inn 
mot Jordfag.

Desse scenaria er overdrivi, men eg trur mange 
kjenner att essensen i dei. Og med det kjem eg òg 
til essensen i draumen min: Eg drøymar nemleg om 

Eit søk på nettsidene til UMB gir fire treff på ”bil-
fri”. Eitt av treffa handlar om bilfritt campus. Det 
dreier seg om eit kort oppslag frå studentstyret, 
datert 30. oktober 2007. Oppslaget seier at grusve-
gen mellom Boksmia og Jordfag skal stengast for 
biltrafikk. Eg opplev ikkje akkurat at det har skjedd i 
praksis. Vidare står det at ” Vi håper at Studentstyret 
og Universitetsledelsen til slutt får begrenset trafik-
ken til hovedferdselsårene på campus og får stoppet 
all trafikk på småveiene på campus.” Det ser ut som 
dette arbeidet har stagnert ganske kraftig. No er det 
på tide å få det i gjenge att!

Men nok om det emosjonelle, og over på den prak-
tiske gjennomføringa. Fyrst og framst kan ein ikkje 
gjera campus heilt bilfritt, det må vera opent for 
UMB- og SiÅs-køyretøy. I teneste, vel og merke. 
Ein kan ikkje stenge av heile campus, men det er 
store område som i dag har mykje unaudsynt gjen-
nomgangstrafikk. Eit krondøme er vegen forbi 
Parkgården og Ur inn til Jordfag, som eg alt har 
skildra. Denne trafikken kan omdirigerast, anten 
opp til Kongevegen eller ned forbi Skoggården. 
Samla sett bør heile området Tårn-Ur-Tunet-Posten-
Boksmia stengast av for biltrafikk. Samstundes bør 
den delen av Høgskoleveien som går forbi Sørhellin-
ga avgrensast meir for biltrafikk, og innkøyringa til 
parkeringa ved Bioforsk bør på sikt flyttast slik at ein 
køyrer direkte inn frå Kongevegen. Sist, men ikkje 

eit bilfritt campus. 
Eit campus der 
du som fotgjen-
ger eller syklist 
kan bevege deg 
trygt, utan å 
måtte ta omsyn til 
råkøyrande bili-
star. Eigentleg er 
eg utruleg over-
raska over at dette 
ikkje har vorti 
innført for lenge 
sia. Vi befinn 
oss på Univer-
sitetet for miljø 
og biovitenskap 
(mi utheving). 
Då burde det vera 
ganske sjølvsagt at 
campus er bilfritt 
– men det er det 
altså ikkje.

Kart over campus. Raude strekar viser vegar som bør gjerast bilfrie (nokre av dei er allereie bilfrie per i 
dag).
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minst, må det lagast eit fotgjengerfelt over Konge-
vegen i enden av Høgskoleveien. Sjå kartet for meir 
informasjon.

Det er allereie i dag eit ganske strengt parkering-
sregime på Ås. Dei tilsette har nokre fleire parker-
ingsmoglegheiter på Campus enn andre, men ikkje 
mange. Eg vil likevel peike på eit parkeringsområde 
som står rart for meg at eksisterer, og som må fjer-
nast ved innføring av eit bilfritt campus. Det dreier 
seg om parkeringa rundt Tårnbygninga. På denne 
parkeringsplassen er det uansett ikkje plass til mange 
bilar, og det er heller ikkje lang veg til alternativ 
parkering. Andre parkeringar, som dei ved Biotek, 
treng ikkje å fjernast.

Spørsmålet om korleis ein skal stenge vegane for 
biltrafikk har fleire løysingsmåtar. Det enklaste er 
å setta opp skilting om at innkøyring er forbudt. 
Eg trur det kan vera eit verkemiddel som ikkje vil 
fungere i praksis. Gamal vane er som kjent vond å 
vende. Derfor bør det nyttast sterkare verkemiddel, 

Kart over campus. Raude strekar viser vegar som bør gjerast bilfrie (nokre av dei er allereie bilfrie per i 
dag).

slik som å setta opp bommar. I våre elektroniske 
dagar bør det vera ganske enkelt å laga eit automa-
tisk bomsystem der dei som har tillating til å køyre 
på campus får tilgang ved hjelp av ein brikke eller 
eit kort. Av estetiske omsyn kan det vera lurt å ikkje 
nytte typiske raud- og kvitstripate bommar, men 
heller gå for ei meir diskret utgåve.

Om det er ein ting eg er sikker på, så er det at ei 
omlegging til eit bilfritt campus må skje i ein om-
gang. Det å stenge éin og éin veg av gongen fungerer 
tydelegvis svært dårleg, jamfør den nemnte ”steng-
inga” som skjedde i 2007. Eg håpar at dette er eit 
tiltak som kan fenge fleire på UMB, både studentar 
og tilsette. Eg håpar folk vil innsjå at dette er noko 
som gir stor symboleffekt og auka trivsel, utan at 
kostnadane blir skyhøge. Eg håpar at draumen min 
går i oppfylling, og det er det same for meg om det 
skjer før eller etter at eg er ferdig på Ås!

Ta gjerne kontakt med Torbjørn (torbjorn.kornstad@
student.umb.no) om dette er noko som fenger deg!

eviggrønn utgave 2.indd   13 04.05.2010   00:40:35



Eviggrønn Nr. 1 - 2010
14

Tekst: Lars Valen
Foto: Bjørn H Stuedal

Heidi Sørensen har vært statssekretær i 
Miljøverndepartementet (MD) siden 2007. På 
90-tallet var hun leder først i Natur og Ung-
dom og siden i Naturvernforbundet. I en av 
sine perioder som stortingsrepresentant har 
SV-politikeren også sittet i Stortingets Miljø- og 
Energikomité, så miljø- og klimaspørsmål er noe 
Sørensen har erfaring med. Eviggrønns utsendig 
tok turen til Oslo for å slå av en prat om nettopp 
miljøpolitkk.

-I dag er det hvert enkelt departement som har 
ansvar for miljøpolitikken. Hvordan er det mulig for 
dere å ha et overordnet ansvar for miljøpolitikken 
når ansvaret er spredd utover så mange institusjoner 
med forskjellige målsetninger?  
-Sektorprinsippet i miljøpolitikken veier tungt, og 
det ble forsterket av Torbjørn Berntsen. Jeg tror ikke 
det er noen vei utenom et sektoransvar. Hvis det var 
bare MD som skulle ha ansvaret for miljøpolitikken, 
måtte vi ta for oss all samferdselspolitikk, oljepoli-
tikk, kommunalpolitikk og så videre, og det hadde 
ikke gått ann. Om miljøpolitikken skal være skik-
kelig integrert, tror jeg det er viktig at sektorene har 
et eget ansvar. Skulle ikke de andre departementene 
tenke på miljø, ville ikke MD ha mulighet til å ha 
noen god miljøpolitikk. Ytterligheten er om MD ikke 
har noen form for ansvar, men det er jo ikke tilfelle. 
Vi har vært med på å etablere en rekke institusjoner 
som gir MD mer makt. Et godt eksempel er Forvalt-
ningsplanene for Lofoten/ Barentsthavet, som gir 
rammer og føringer for hvordan de andre sektormyn-
dighetene skal tenke miljø i sitt arbeid. Spørsmålet 
om det skal bores i Lofoten eller ikke, behandles i 
en Stortingmelding som skrives av MD. Samtidig 
har Olje- og energidepartementet ansvar for å tenke 
miljø som oljesektor. Med den nye naturmangfold-
loven har man et lovverk som er tverrgående, og det 
betyr at miljøprinsippene er med når man behandler 
saker etter for eksempel plan- og bygningsloven. 
Gjennom det nye lovverket har vi skaffet oss et 
verktøy som gjør at vi har en legitim rolle i andre 
sektorer. Når det gjelder klimaproblematikken er 
kanskje ansvaret for spredt, spesielt på tiltakssiden. 
Det er kanskje en utfordring at vi ikke har et sektoro-
vergripende grep her, men på en annen side kan man 

si at vi allikevel har kvotelov og avgifter som net-
topp er sektorovergripende.

- Er det interesse for å forandre den forvaltning-
spolitikken som er i dag, slik at MD får en iverkset-
teroppgave?
- Jeg kjenner ingen departement som ikke vil få mer 
ansvar, og MD er intet unntak i så henseende. Men 
om spørsmålet er om vi vil forandre på sektorprin-
sippet så vil vi ikke forandre på det at andre sektorer 
skal ha et eget ansvar. Men vi ønsker selvfølgelig 
mer makt og innflytelse.

- Er det behov for endring av ansvar når det gjelder 
overordnet autoritet/praktisk forvaltning av biolo-
giske forhold og forurensing i kystområdene?
- Der tar nok noen grep snart, da det også er biolo-
giske hensyn å ta når kystsonen blir en del av for-
valtningsplanen, vannrammedirektivet og vannfor-
skriftene. Så der mener jeg at vi nå får et bedre grep. 

- Ja, for her det vel uenighet mellom MD og 
Fiskeridepartementet i synet på forvaltning?
- Ja i utgangspunktet har det vært det, men dette tror 
jeg vi finner gode løsninger på.

Rensing av Mongstad

- Hadde det amerikanske romprogrammet hatt 
samme organisatoriske oppbygging som Mongstad-

Heidi Sørensen om:
 sektorprinsippet, klimaforliket 
  og Mongstad
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prosjektet er det vel en fare for at Amerikanerne 
ikke ville kommet på månen i 1969. Månelanding-
sprosjektet til Amerikanerne var sentralstyrt og alle 
aktørene involvert hadde samme mål. Kunne det 
vært en idé at MD tok over ansvaret for Mongstad-
rensingen?   - Jeg tror den organiseringen vi har fått 
nå er god, og at aktørene har samme mål. Men det er 
ikke et  spørsmål om kald krig. Det er det ikke. 

- Men det er jo en krig i forhold til interesser; oljein-
teresser som har ønsker å utvinne olje og miljøinter-
esser som ønsker å stoppe oljeutvinning?
- Ja, men denne konflikten materialiserer seg ikke i 
Mongstadprosjektet. Jeg tror alle involverte aktører 
vil rense.

- Men bare innenfor visse økonomiske grenser?
- Ja, hvis vi skal få det til. Vi ser nå at det ikke blir 
gratis, men jeg opplever ikke at det er noen som ikke 
vil rense. Jeg opplever stor entusiasme.

- Jeg oppfattet det som om dagens teknologi ble vur-
dert avleggs og at renseprosjektet derfor ble utsatt i 
påvente av nye teknologi?
- Nei det er ikke det som er bestemt. Nå er det et 
testsenter under bygging. Man skal også behandle 
neste trinn, som er full rensing av Mongstad. Så det 
er ingenting som er stoppet eller lagt på is. Testsen-
teret er 2 år forsinket, fordi prosjektet hadde start-
vansker, men det er ingen forsinkelser utover det.

Klimaforliket

- Hvis vi hadde hatt et strengere klimaforlik, ville 
man ikke vært i dagens situasjon med spørsmålet 
om oljeutvinning i Lofoten. Hadde det ikke vært mer 
fornuftig for SV å ikke ha et forlik?
- Nei, det hadde ikke spilt noen rolle for Lofoten. 
Klimaforliket har gitt oss masse som vi ikke ville 
fått til ellers. Det ga oss for eksempel regnskogs-
satsningen. Jeg er helt overbevist om at det ikke 
ville vært bedre for SV uten et klimaforlik. Når det 
gjelder Lofoten tror jeg det i større grad vil handle 
om konsekvenser for miljø, med tanke på oljeutslipp 
i de sårbare områdene, enn at det nødvendigvis vil 
handle om klima. 

- Er ikke klimaforliket en apolitisering av miljøpoli-
tikken som hemmer debatten og gjør det vanskeligere 
for SV å nå sin miljøpolitikk?
- Alle forlik har en karakter av å legge lokk på debat-
ten, fordi alle er enige. Men noen oppgaver er så 
store at man må bli enige om å få til noe. Jeg tror at 
man har fått masse igjen for klimaforliket, og jeg 
tror heller ikke at det har lagt så veldig demper på 
debatten. For oss er det et verktøy for å få mest mu-
lig klimapolitikk og tiltak ut av den parlamentariske 
situasjonen. Husk at det er et rent flertall i Stortinget 
for å ha gasskraftverk uten rensing, rent flertall for 
å ha oljeboring utenfor Mørekysten, rent flertall for 
å ha oljeboring utenfor Lofoten og egentlig også 
flertall for at man ikke skal ha restriksjoner for å 
redusere utslippene nasjonalt. Klimaforliket er et 
godt eksempel på at SV har klart å få mye igjen for 
sin klimapolitikk, med tanke på denne situasjonen i 
Stortinget. 

- Hvordan virker utredningsprosessen i forkant av 
klimameldingen inn på hva slags type klimameld-
ing det ble? Er det interesser inne i bildet som har 
motstridene målsetninger?
- Foran forrige utredningsprosess til klimameld-
ing, var det ikke engang en åpen utredning. Da var 
den unntatt offentligheten. Nå har vi en kjempestor 
utredning som er åpen, hvor mange etater og inter-
esser har gått sammen for å beskrive virkeligheten i 
felleskap. Jeg tror det er en kjempestyrke for debat-
ten og arbeidet videre at det er åpenhet rundt pros-
essen, og at det gjøres forskjellige vurderinger fra 
forskjellige fagmiljøer. Hadde ikke det vært tilfelle 
tror jeg ikke man kunne fått en reell debatt. Det er 
viktig at de som kan ting og er dyktige bidrar til 
debatten, og at vi får en debatt.  
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Biobrenselanlegg ved UMB i 2011
Tekst: Nils-Ener Lundsbakken
Foto: Marte Nyheim

Et nytt biobrenselanlegg ved UMB har vært 
under planlegging i over 10 år, og skal etter mye 
frem og tilbake nå realiseres gjennom en pro-
fesjonell aktør. Anlegget vil levere fjernvarme 
i konsesjonsområdet fra Korsegården i vest til 
Sentralholtet i øst, og vil dermed inkludere hele 
campus og Ås sentrum.

Dagens pelletsanlegg ved UMB leverer varme til 
omtrent halvparten av bygningene på campus, men 
mulighetene for utvidelse er imidlertid begrenset. 
Høgskolestyret vedtok derfor allerede i 2000 å 
arbeide for å etablere et nytt biobrenselanlegg, og 
konsesjon for å etablere fjernvarmeanlegg ble in-
nvilget i 2007. I følge prosjektleder ved UMB, 
Stein Valsø, kunne anlegget vært realisert for flere 
år siden, men Kunnskapsdepartementet har ikke 
ønsket å gi UMB som universitet muligheten til å 
drive denne type virksomhet. UMB vil dermed legge 
prosjektet med tilhørende konsesjon ut på anbud for 

legg dekker kun halvparten av behovet for energi 
til oppvarming på campus, og har begrensede 
muligheter for utvidelse.
2. Imøtekomme fremtidig behov for energi i 
forbindelse med etablering av nytt universitet 
sammen med Norges veterinærhøgskole (NVH). 
Behov for nytt areal er beregnet til cirka 60 000 
m2. 
3. Ønske om lavere og mer forutsigbare ener-
gipriser.
4. Ønske om å gå over til en mer bærekraftig 

og CO2-nøytral energibærer.

Etablering av nytt fjernvarmeanlegg vil 
bidra til å styrke UMBs miljøprofil, og 
samtidig til ytterligere oppmerksomhet 
rundt utvikling av alternative energi-
former. Videre vil etableringen bidra 
til at deler av Ås kommunes klima- og 
energiplan kan bli oppfylt.

Grot som hovedenergibærer
Varmesentralen vil etter planen bestå av 
to forbrenningsovner basert på flis/grot 
og to gass-/oljebrennere for spisslast og 
backup. Flisovnene vil være tilrettelagt 
for røykgasskondensering for å mak-
simere energiutnyttelsen og redusere 
utslipp. Lagringssiloen for flis vil ha 
kapasitet til å dekke 4-5 dager forbruk, 
og det vil i tillegg kunne lagres opp til 
9000 m3 flis på tomten utenfor anlegget. 
Ny varmesentral og utvidelse av fjern-
varmenettet vil ha en kostnad på ca. 
70-80 millioner kroner. Den nye varmes-
entralen vil plasseres nordvest på UMBs 
campus, i nærheten av Sus Scrofa.

å få inn en profesjonell 
fjernvarmeaktør til å 
drive prosessen videre. 

Behovet for å etablere 
ny varmesentral, og 
utvidelse av eksister-
ende fjernvarmenett, 
kan summeres i fire 
punkter: 

1. Økt deknings-
grad. Dagens an-

Forretningsplan        -        Ås BioEl  AS 2008
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Byggestart i 2010
I følge Valsø vil anleggsarbeidet 
kunne starte opp til høsten, og es-
timert byggetid for varmesentralen 
vil være ett år. Fjernvarmenettet 
vil kunne bygges ut parallelt. - 
Hvis alt nå går etter planen vil det 
nye biobrenselanlegget kunne tas 
i bruk vinteren 2011/12, sier Valsø 
til Eviggrønn. Med utgangspunkt i 
en foreløpig kundeliste vil an-
legget dekke et energibehov på ca. 
34.000 MWh og ha gode forutset-
ninger for å øke kapasiteten ved 
økt kundegrunnlag. 

Tilrettelegges for undervisning
I arbeidet med utforming av selve 
bygningen skal det legges spe-
sielt til rette for å bruke anlegget i 
forbindelse med undervisning ved 
universitetet. Det planlegges blant 
annet å bygge den ene veggen i 
glass, slik at de som ønsker får 
gode muligheter til å følge pros-
essen. Srudentene ved Fornybar 
Energi har dermed all grunn til å 
glede seg over et spennende pros-
jekt i nærmeste framtid!

Forretningsplan        -        Ås BioEl  AS 2008

Dagens anlegg ved Meieribygget,
(t.v) pelletskjelen og (t.h) 
skorsteinen.
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		Ikke glem NOVA!
Tekst: Kari Astrid Ehrlinger

 Har	du	lyst	til	å	ta	utveksling	i	utlandet,	
men	får	det	ikke	til	å	passe	inn	i	studieplanen?	
Har	du	lyst	til	å	reise,	men	ikke	være	borte	et	helt	
semester?	Da	bør	du	vurdere	å	reise	på	utveksling	i	
augustblokka.

Det er ikke nødvendig å reise av gårde et helt se-
mester for å få studieerfaring fra utlandet. NOVA 
er et samarbeid mellom nordiske Universiteter med 
landbruks-, skog- og veterinærstudier. Universitetene 
i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island jobber 
sammen for å gi deg muligheten til å ta intensive, 
korte kurs som går i blokka. Hva med for eksempel 
pollineringsøkologi i Danmark, eller jordforuren-
sning i Sverige? Det beste med det hele: Det behøver 
ikke koste deg noe! 

Fra andre studieår
Forutsetning for å søke på NOVA-kurs er enkle: Du 
må være immatrikulert ved et av medlemsuniversite-
tene og minst gå 2. år bachelor. Poenget med NOVA 
er å tilby studentene ved medlemsuniversitetene 
spesialiserte, intensive kurs på master- og PhD.-nivå 
ved dét universitetet som har den beste kompetansen 
på det aktuelle fagområdet. Slik vil studentene få et 
bredere kurstilbud, muligheten til å reise til utlandet 
og en bedre total kompetanse ved avsluttet studium. 
For universitetet er valget enkelt: Bedre studietilbud 
gir flere og mer engasjerte studenter!

Deltakende universiteter
Samarbeidet er relativt ungt, og stadig flere uni-
versiteter og fakulteter inngår. I 2010 er følgende 
universiteter/fakulteter medlem: 

• Danmark: University of Copenhagen, 
Faculty of Life Sciences ; University of Aarhus, 
Faculty of Agricultural Sciences  
• Finland: University of Helsinki, Faculty of 
Agriculture and Forestry;  University of Helsin-
ki, Faculty of Veterinary Medicine;  University 
of Eastern Finland, School of Forest Sciences 
• Island: Agricultural University of Iceland
• Norge: University of Life Sciences (UMB); 
Norwegian School of Veterinary Science (NVH)
• Sverige: The Swedish University of Agri-
cultural Sciences  

I tillegg har NOVA et samarbeid med univer-
siteter i de baltiske statene, og det finnes også 
kurs i Estland, Latvia og Litauen. 

Vil du vite mer?
Kurstilbudet for bachelor/masterstudenter er ikke 
veldig omfangsrikt per dags dato, men man må 
huske at NOVA er et relativt ungt nettverk. Tilbu-
det blir utvidet hele tiden, og varierer fra år til år. 
For å finne mer informasjon, gå til umb.no og følg 
NOVA-linken på høyre side – eller direkte til www.
nova-university.org. NOVAs kontaktpersonen ved 
UMB er Iben Andersen, og dersom du har spørsmål 
angående finansiering, kurstilbud, påmeldingsfrister 
etc. er det bare å ta kontakt (tlf. 6496 5968 eller iben.
andersen@umb.no). 
  
Ta sjansen for å utvikle et fantastisk sosialt og faglig 
nettverk, bli kjent med nye folk og delta på et kurs 
som sannsynligvis er litt mer spennende enn de du 
har her hjemme! 

- Lyst	til	å	dra	på	utveksling?	

NOVA
UNIVERSITY  NETWORK

eviggrønn utgave 2.indd   18 04.05.2010   00:40:49



Eviggrønn Nr. 1 - 2010
19

plan- og bygningslov
Tekst: Marte Nyheim

01.07.09 trådde plandelen av den nye loven i 
kraft, og fra 1. juli i år erstattes resten av plan- og 
bygningsloven av 1985 med det nye lovverket. 
Dette medfører en del endringer det er verdt å 
merke seg:

• §1-1: Lovens formål har fått inn begreper 
som bærekraftig utvikling og framtidige generas-
joner, og dermed fått en link til Brundtlandkom-
misjonen. Den fremhever at framtida også skal 
være med i de interesseavveiinger som gjøres. Den 
gir videre loven i oppgave å samordne forvaltnin-
gens oppgaver, noe som representerer en likestill-
ing mellom økonomiske, sosiale og miljømessige 
hensyn.

• §1-2: Lovens virkeområde er utvidet fra 
grunnlinjene til nå å gjelde 1 nautisk mil utenfor 
disse.

• §1-8: Strandsonevernet er skjerpet. Mens 
eksempelvis tettbygde strøk og bygninger til land-
bruk var unntatt fra det generelle byggeforbudet i 
100-metersbeltet i det gamle lovverket, er det nå 
slik at kommunen i kommuneplanens arealdel må 
ha tillatt slik bygging/satt en annen byggegrense. 
Nytt er også at 100-metersbeltet kan overføres 
til vassdrag, gjennom at kommunen i kommune-
planens arealdel kan fastsette en slik grense der 
bestemte tiltak ikke er lov.  

• §11-9/12-5: Arealformålene har fått en ny 
inndeling. Både i kommuneplanens arealdel og 
i reguleringsplaner er det nye betegnelser på de 
formål arealer kan settes av til. I landbruks-, natur- 
og friluftsområder er reindrift tatt inn i tillegg. Det 
som i den gamle loven het friområder er erstatter 
av det bredere begrepet grønnstruktur, og idrett-
sanlegg er flyttet fra denne kategorien til bebyg-
gelse og anlegg. Det er verdt å merke seg at mens 
underformålene er uttømmende i arealdelen, er de 
ikke det på reguleringsplannivå.

• §12-2/12-3: Reguleringsplaner deles nå inn i 
områderegulering og detaljregulering. Sistnevnte 
skal brukes til å utfylle områdereguleringen der 
dette anses som nødvendig. Utarbeidelse av områ-
deregulering er kommunens ansvar, mens det åp-
nes for at private aktører kan komme med forslag 
til detaljreguleringer. Disse faller imidlertid bort 
etter 5 år. 

• §11-8/12-6 Hensynssoner er et nytt begrep i 
lovteksten. Disse er ment å legges oppå en kom-
muneplan eller en reguleringsplan, og angi soner 
der det må tas spesielle hensyn når arealbruken 
skal bestemmes. Eksempelvis kan et rasområde ha 
en hensynssone som forbyr bygging.

• §7-1/10-1: Planstrategi er et annet nytt be-
grep. Både på kommunalt og regional nivå skal 
det utarbeides planstrategi seneste 1 år etter hvert 
valg, som skal si noe om kommunens planbehov i 
valgperioden.

• §9-1: Departementet kan nå pålegge kom-
muner å inngå et plansamarbeid der det anses 
som nødvendig for å ivareta nasjonale og regio-
nale hensyn. De kan også pålegge kommuner å 
fortsette et påbegynt samarbeid.

• §20-1: Mens noen tiltak kun hadde meldep-
likt etter den gamle loven, er det nå slik at tiltak 
enten har plikt til å søke om tillatelse, eller er 
unntatt.  

• §19-2: Mens det tidligere måtte være «sær-
lige grunner», dvs. interesseovervekt, for å gi 
dispensasjon fra loven, er det nå slik at fordelene 
skal være «klart større». I tillegg må ikke dispen-
sasjonen «vesentlig tilsidesette» lovens formål. 
Dette betyr at dispensasjonsvedtaket snevres inn. 
Det kreves nå også begrunnelse for søknaden.

• §19-4: Kommunen kan fratas myndigheten til 
å gi dispensasjon dersom nasjonale interesser ikke 
ivaretas.

Viktige endringer i ny
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reiselivsstudenter 
i det grønne

Tekst: Axel Pettersen
Foto: Dagali rafting/ Nadia Panina

Masterstudiet i naturbasert reiseliv er et av de 
mer anonyme studieprogrammene ved INA, og 
det synes Eviggrønn det er på tide å gjøre noe 
med! For å finne ut litt mer om hva studentene på 
naturbasert reiseliv egentlig driver med, har vi 
alliert oss med Axel Pettersen. Han deltar aktivt i 
studiet, og driver med klatring, guiding og friluft-
sliv ved siden av.

Masterprogrammet i naturbasert reiseliv (tidligere 
utmarksbasert næringsutvikling) her ved INA er et 
lite og beskjedent studium. Flere av dere har aldri 
hørt om oss, og vi er stort sett spredt utover hele 
campus. For de interesserte kan jeg her lufte litt 
informasjon om hva som skjer på studiet, og det lille 
som har skjedd i linjeforeningen vår; Natura Innova.

Naturbasert reiseliv retter seg naturlig nok mot det 
lokale reiselivet i Norge, hvor naturen er arena for 
et utall av ulike næringer. Gjennom ekskursjoner i 
henholdsvis REIS202, REIS200 og REIS300 rei-
ser vi rundt omkring i Sør-Norge og avlegger ulike 
reiselivsbedrifter et besøk. I august 2009 var vi på en 

ukes dannelsesreise i Geilo- og Hemsedalsområdet. 
Vi besøkte blant annet Geilo Fjellandsby, Geilo kom-
mune, Geilo Hestesportsenter, Dagali Opplevelser, 
Fausko skysstasjon m/sæter, Iungsdalen turisthytte, 
fiskeanlegget ved Hol og Tor Grøthes fluefiskeg-
uidevirksomhet. Overnatting foregikk på stedene 
vi besøkte, og det ble MYE god og lokal mat. Det 
er mye moro på disse turene, og veldig mye faglig 
input.

I faget REIS200 går fagekskursjonen til Trysil, og 
den varer bare ett par dager. Her får en foredrag 
fra kommunen, lokale naturforvaltere og reiselivs-
næringen. I REIS300 varer ekskursjonen derimot 
en hel uke. Undertegnede har enda ikke vært på 
denne turen, men ryktene vil ha det til at den går i 
fjellheimen i området Femundsmarka og over på 
landområdene til söta bror. Her er det fjellturisme og 
turisthytter som er i fokus.

I tillegg til de reiselivsrelaterte kursene har man stor 
valgfrihet hva gjelder emner. Studentene har veldig 
ulike bakgrunner, og selv om vi ikke er mange finnes 
det både biologer, naturforvaltere, økonomer, lærere 
og reiselivskandidater blant oss. Dette gjør igjen at 
vi er å finne som studenter ved det som er av kurs 
på universitetet. Jus, arealplanlegging og bedriftse-
tablering er, ved siden av naturforvaltning og reise-
liv, emner vi gjør et ærlig forsøk på å fullføre med 
god stil. Hva vi ender opp som når vi er ferdige er 
dermed relativt vanskelig å svare på.

Naturglade
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Linjeforeningen Natura Innova er heller ikke vel-
dig kjent, og ettersom det er veldig få studenter på 
studiet er foreningen liten og lite aktiv. I tillegg er 
ikke alle av de allerede få studentene med i linje-
foreningen. Grunnet lite engasjerte studenter på 
denne fronten de siste par årene har foreningen ligget 
helt i dvale. I høst ble det imidlertid blåst et lite liv i 
den slitne kroppen igjen, og selv om ikke aktiviteten 
er stor er den i hvert fall aktiv. Nytt styre ble valgt, 
og vi har hatt et par sosiale sammenkomster, selv om 
de store utskeielsene lar vente på seg. Etter at le-
deren pakket sekken for å gå Norge på langs i januar 
har det ikke vært noen form for aktivitet, men før jul 
ble det litt bålvors, julelunsj og annet. Heldigvis får 
vi mange invitasjoner fra de øvrige foreningene ved 
INA, så det er bare oss selv vi har å takke for den 
relativt labre aktiviteten.

Uansett, reiselivsstudentene er en liten og skjør 
minoritet ved instituttet, så behandle oss pent! Kast 
gjerne litt mat til oss under bordet, og gi oss en klem 
når vi passerer i gangene. Da blir vi fornøyde!
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 Råd og tips fra tidligere INA-student:

Få drømmejobben du også!

Tekst/Foto: Peter Marcus K. Greve

Peter Marcus K. Greve avsluttet mastergraden 
sin i Naturforvaltning i 2008. Etter en sommer-
jobb som gav mersmak søkte han på og fikk en 
stilling i konsekvensutredningsgruppen til Statoil. 
I dag er han blant annet med i et prosjektteam 
som planlegger bedriftens utbygginger. Han har 
mange gode råd til nåværende og kommende 
studenter.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber i konsekvensutredningsgruppen til Statoil. 
Stillingen søkte jeg etter å ha hatt en sommerjobb i 
Statoil, og den er absolutt relevant for en naturfor-
valter. Statoil har virksomhet i over 40 land verden 
rundt. Hovedfokuset er på oppstrøms olje- og gass-
virksomhet, men det er en økende satsning på forny-
bar energi. 

Før en utbygging settes i gang er det krav om at 
utbyggingens potensielle effekter på natur og sam-
funn utredes. Det er dette arbeidet jeg er med på. 
I min jobb er jeg del av et prosjektteam som plan-
legger en utbygging. Min oppgave er å følge opp 
myndighetenes og Statoils interne krav i forhold til 
ytre miljø og å utarbeide en konsekvensutredning for 
prosjektet. I praksis vil dette si å være med på pros-
jektmøter, ha kontakt med myndighetene, identifisere 
og følge opp ”stakeholders”, iverksette utredninger 
som skal danne grunnlag for konsekvensutredningen 
osv. På noen prosjekt har jeg også enkelte HMS-
oppgaver. I dag jobber jeg både med et gassprosjekt 
i Norskehavet og flere vindkraftprosjekt i Norge og 
utlandet, både på land og til havs.

I tillegg jobber jeg med generelle miljøproblemstill-
inger utenom prosjekter. Blant annet er jeg med i en 
gruppe som heter Energy. Gruppen består av unge 
ansatte i Statoil. Vårt mandatet er å utfordre Statoils 
ledelse på miljøproblemstillinger og å sette viktige 
miljøtema på agendaen.

Hvorfor valgte du å studere ved UMB?
Det var to ting som gjorde at jeg valgte 
å studere ved UMB. For det første 
ønsket jeg å studere noe som inklud-
erte forvaltning av naturressurser. Jeg 
er veldig glad i økologi/biologi og 
friluftsliv. En fremtidig jobb innen 
bærekraftig forvaltning av naturres-
sursene våre var derfor noe jeg fant 
veldig meningsfylt. Da jeg oppdaget 
naturforvalterstudiet ved UMB var jeg 
ganske sikker på at jeg hadde funnet 
det riktige. Etter et par uker på Ås var 
jeg helt overbevist. Den andre grunnen 
til at jeg valgte akkurat UMB var at 
jeg hadde hørt at det er et veldig godt 
studentmiljø ved universitet. Etter å ha 
fullført en mastergrad på Ås kan jeg 
skrive under på at dette er helt sant. 

Hvilken nytte har du hatt av utdannin-
gen du tok ved UMB?
Jeg mener at en mastergrad i Natur-
forvaltning ved UMB er en veldig 
relevant bakgrunn for jobben jeg nå 
gjør i Statoil. Vi er faktisk flere natur-
forvaltere fra Ås i avdelingen min. I 
løpet av studiet fikk jeg en generell 
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forståelse for økologi og økologiske prosesser. Jeg 
lærte mye om menneskers påvirkning på naturen og 
hvordan man kan unngå/minimere konsekvensene av 
menneskelig aktivitet. Jeg lærte om verdsetting av 
naturressurser og ressursøkonomi. I tillegg lært jeg 
om forvaltningen i Norge, relevante myndigheter og 
myndighetsprosesser. Kunnskap om økologi, økono-
mi, ledelse, prosjektarbeid, GIS, miljøovervåking og 
myndighetsprosesser er noe jeg har bruk for daglig. 
Som en del av studiet lærte jeg også det å formulere 
meg skriftlig og muntlig, samt kritisk bruk av kilder. 
Dette er verdifullt i min nåværende jobb. 

Utenom studiene var jeg engasjert i Studentde-
mokratiet NSU-Ås, Samfunnet, UKA og i idrett-
slaget ved universitetet. Erfaringene jeg gjorde meg 
som studenttillitsvalgt er utrolig verdifulle erfaringer 
å ha med seg når jeg nå er ute i arbeidslivet. Det jeg 
lærte gjennom vervene mine er like viktig som det 
jeg lærte på forelesningene. 

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Studer naturforvaltning ved UMB! Det er en frem-
tidsrettet utdanning som gir deg en kompetanse det 
er stort behov for i verden i dag. 

Sats på det du syntes er gøy og føler at du er flink 
til, ikke alltid det som tilsynelatende er mest riktig 

i forhold til fremtidige planer! For eksempel var 
temaet for masteroppgaven min den skandinaviske 
brunbjørnens atferd i møte med mennesker til fots. 
Dette var et utrolig spennende tema og en oppgave 
jeg lærte mye av å jobbe med. Men den direkte sam-
menhengen med jobben min i dag skal man kanskje 
være litt kreativ for å finne.

Engasjer deg utenom studiene! Ikke gå passivt gjen-
nom studietiden. Lær om hvorfor ting er som de er, 
og hva du kan gjøre for å forbedre det du ikke synes 
er bra nok. Lær å jobbe sammen med andre men-
nesker og ha det gøy samtidig. I Norge er vi så hel-
dig at vi har gratis utdanning, og i tillegg får stipend 
og lån fra staten. Vis at du setter pris på dette ved å 
gi noe tilbake til universitetet. Ta del i det som skjer, 
ta ansvar og vær med på å videreutvikle universitet. 
Ved UMB kaller vi dette å være en borger av univer-
sitetet. 

Ta en del av utdannelsen i utlandet! UMB er et uni-
versitet med et internasjonalt fokus. En stor andel av 
studentene er utenlandske og mange norske student-
er velger å ta et semester i utlandet. Selv var jeg et 
semester i Uganda. Jeg tok et kurs sammen med de 
som studerer utviklingsstudier og bodde etterpå i en 
nasjonalpark hvor jeg gjorde feltarbeidet til bachelo-
roppgaven min. Oppholdet gav et stort faglig utbytte, 

men det jeg tok med 
meg hjem av person-
lige erfaringer var 
nok det viktigste. 
Internasjonal erfar-
ing er veldig verdi-
fullt i et stadig mer 
internasjonalisert 
arbeidsmarked.

Mitt engasjement 
utenom studiene og 
mitt utenlandsop-
phold var to viktige 
grunner til at jeg fikk 
jobben jeg har i dag 
og de er en viktig 
bakgrunn for at jeg 
kan gjøre en god 
jobb.  

eviggrønn utgave 2.indd   23 04.05.2010   00:40:55



Eviggrønn Nr. 1 - 2010
24

      
 
10 Kjappe:       

1. Hva er formålet med Bonnkonvensjonen?
2. Hvis innetemperaturen er 22ºC, hva er 
det                   årlige energibehovet for en 
gjennomsnittlig enebolig    i Oslo-området? 
(kWh/m²)
3. Hvor mange kjente arter er det globalt?
4. ...og i Norge?
5. Er det spisslønn (Acer platanoides) eller 
platanlønn (Acer pseudoplatanus) som er
innført til Norge?
6. Energibedriftenes Landsforening skiftet 
navn i 2009, hva heter organisasjonen nå?
7. Avvirkes det mest skog (m³) i Norge eller 
i    Tsjekkia?
8. Hva er mimikry?
9. Hvor mange ansatte hadde INA 
01.01.2009?
10. Settes det igjen flest trær ved frøtres-
tillingshogst eller ved skjermstillingshogst?

1. Beskytte trekkende arter som krysser nasjonale grenser    2. 100 kWh/m²     3. 1,8 millioner    4. 41 500   5.  Platanlønn  
6. Energi Norge  7. Tsjekkia   8. At en art imiterer en annen art, eksempelvis med farger og mønster, for å framstå som farlig/giftig.   
9. 124   10. Skjermstillingshogst 

?
Bruk engasjementet ditt i 

Vi har alltid behov for fotografer, folk som kan jobbe med lay-out, korrekturlesere, skribenter, 

tips til saker og ellers alt du måtte ha å bidra med. 

Ta kontakt på eviggronn@student.umb.no eller kontakt redaktøren på 99150873! 

Eviggrønn!
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