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Nei, dette er ingen Panpost selv om vi skogbrukere gjerne skulle hatt det også. Jeg har tenkt 
til å bruke akkurat denne første spalta til å være litt negativ om foreningenes dårlige 
engasjement rundt Eviggrønn.  I arbeidet med Eviggrønn har jeg en nøytral innstilling 
ovenfor alle foreningene ved INA. Eviggrønn ble opprettet for å være et felles tidsskrift for 
oss, der hovedmålet er at alle foreningene bidrar likt. Det er en selvskreven regel at dette 
også skjer i virkeligheten. Det er ikke rart at det kan resultere i Panposten, når det bare er 
skogbrukerforeninga som interesserer seg slik ALLE foreningene burde gjøre angående Evig-
grønn. At folk lar seg påvirke av interne konflikter foreningene imellom, er greit så lenge det 
ikke kommer i veien for et godt tidsskrift. Altså; om det er en forening du ikke liker, så bør du 
samarbeide om Eviggrønn allikevel. Det er en flott plass å benytte til å profilere sin egen 
forenings arrangementer og meninger utad. Dette er nemlig holdninga alle bør sitte med, 
ikke den holdninga der det sutres over at en annen forening har fått mer plass i tidsskriftet 
enn en annen. Er dere småunger eller? 
 Jeg håper vi kan få Eviggrønn på skinnene igjen, og at foreningene heretter bidrar 
mest mulig ved å begynne med og øke fokuset på dette i sin egen forening. Det er ikke like 
lett å fylle Eviggrønn med 1/4 fra hver av de fire foreningene i hver eneste utgave, siden 
dette har med aktiviteten og lysten dere har til å skrive inn til oss. Etter hvert blir det sendt 
ut et dokument til foreningsstyrene om generelle ting som det bør rettes fokus på i samar-
beid med Eviggrønn. Til slutt vil jeg takke til alle de flinke skribentene og fotografene som 
har sendt inn til denne utgaven. Også håper jeg du liker den nye logoen vår. Så ser jeg frem 
til et bedre og tettere samarbeid i fremtiden! 
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Fagutvalget fungerer som et bindeledd mellom INA-studentene, samt styrer og utvalg høyere opp i 
systemet. Alle klasser skal ha en klassetillitsvalgt i Fagutvalget. I tillegg har vi studentrepresentanter fra 
Undervisningsutvalget, Forskningsutvalget, Innstillingsutvalget og tre Studenttingsrepresentanter. 
Linjeforeningene er også representert med en representant hver.  Leder og nestleder av Fagutvalget 
sitter i Instituttstyret.  De klassetillitsvalgte kan ta opp saker direkte fra sine medstudenter til 
Fagutvalget, som da vil ta saken videre til riktig instans. Studentene har med andre ord stor 
påvirkningskraft, og det er viktig å huske på!

Denne høsten startet med et introduksjonskurs for de nye bachelorstudentene i regi av Studentstyret, 
for å gi et innblikk i studentdemokratiet ved UMB. Her fikk de fleste klassene også valgt sine 
tillitsvalgte. I skrivende stund har vi hatt to Fagutvalgsmøter hvor vi bl.a. har utviklet en instruks for 
den kommende Faddersjefen, som fra nå blir valgt på høstallmøtet. Vi håper dette kan bidra til at nye 
INA-studenter får en strålende start på studietiden sin, og at arbeidet blir enklere både for faddere og 
faddersjefen selv.

Julebordkomiteen er nedsatt, så alle studentene kan glede seg til en hyggelig avslutning av 
høstsemesteret. Jeg oppfordrer alle til å ta turen.

Allmøtet holdes onsdag 21. november. Jeg håper å se så mange som mulig av dere der, for det er 
mange viktige verv som skal fylles! Mer info om dette vil komme, men ikke nøl med å ta kontakt 
dersom du ønsker å stille til valg!

Min tid som fagutvalgsleder er snart over (tiden flyr!), og jeg har hatt det så gøy! Jeg ønsker 
Per-Fredrik lykke til som leder, og håper den positive trenden med engasjerte tillitsvalgte og gode 
diskusjoner fortsetter.

Gode hilsener 
Line Ramsvik
Leder av Fagutvalget

Nyheter fra Fagutvalget

I høst har det vært en travel høst i NF-laget, som på resten av agrarmetropolen. Det startet med 
fadderuke og skolestart med nye håpefulle og gamle kjente. For å bli bedre kjent, og samtidig 
gjeninnføre en gammel tradisjon, ble det 15. september arrangert DUsfest med NF-laget. Et vellykket 
arrangement med potensiale for bedre oppmøte neste år.
NF-laget har også vært på tur både i nærmiljøet og på en meget vellykket jakt- og fisketur Nannestad 
og Hurdal kommune. I skrivende stund ser vi frem til vors fredag 26. oktober og Bålpils med resten av 
Linjeforeningene 14. november.

Har du spørsmål eller ideer som styret burde ta tak i, 
ikke nøl med å ta tak i oss i gangen eller send oss en 
mail:   nflaget@student.umb.no

Ønsker alle naturforvaltere og andre en fortsatt god høst. 
Jeg gleder meg til å se dere på julebord!

Mvh Kristine Skaiaa Born
Leder i Naturforvalterlaget

Nyheter fra Naturforvalterlaget



4 Eviggrønn 2/12

       Energiforeningen har etter påske hatt en utferd til Drammen den 16.  
       april, hvor vi besøkte blant annet et passivhus, EB nett og Lindum av- 
       fallssentral. Det var en lærerik dag med mye innhold. Vi avsluttet året  
       med en eksamensfest 29. mai i fornybarhuset, og som vanlig ble det en  
stor suksess. Det ble blant annet grilling og volleyball, og folk møtte opp fra alle mulige linjer. 
Studieåret 2012/2013 ble som vanlig innledet med fadderuke hvor det ble drevet aktiv markedsføring 
blant de nye fornybarstudentene. Under graskurs del 1 hadde vi vår egen stand, der det ble delt ut 
sjokolade til alle som ville ha. Før graskurs del 2 ble det også arrangert vors av Energiforeningen i 
fornybarhuset, hvor det ble punsj, «beer pong» og andre underholdende aktiviteter. 
 Vi har i det siste også startet et samarbeid med linjeforeningen MILF (Miljøfysikerne). Siden 
vi har mange av de samme interesseområdene og kontakter de samme bedriftene, har et samarbeid 
gjort at vi lettere kunne profilere UMB-studenter som driver med fornybar energi i næringslivet. Blant 
annet ble det arrangert et motivasjonsforedrag den 12. september i samarbeid mellom EF og MILF, 
hvor UMB-professorer som Petter Heyerdahl, Terje Gjengedal og Arne Grimenes, og Mona Askmann 
fra Energi Norge pratet om erfaringer fra kraftbransjen, energimuligheter for fremtiden, behovet for 
kompetanse og engasjement i energibransjen. Det var et populært foredrag med stort oppmøte og 
pizzaservering. Etter foredraget ble det arrangert dusfest for å innlemme de nye fornybarstudentene 
i Energiforeningen. Det ble mye merkelig drikke (solenergi, vannkraft, vindkraft), mange aktiviteter, 
geleshots og generelt god stemning gjennom hele natta. 
 2. oktober fant Energiforeningens årsmøte sted. Der ble regnskap, budsjett og vedtekter 
igjennomgått. Det ble valgt ny leder (Markus Pilskog) og styremedlem (Martin Kristensen), og den nye 
nettsida, www.energiforeningen.com, ble vist. Senere i høst blir det arrangert tur til Energiparken i 
Lillestrøm for å se Norges største solfangeranlegg den 9. november, og det vil bli arrangert fellesvors 
med MILF. 

Hilsen Markus Pilskog
Leder i Energiforeningen

Energiforeningen har etter påske hatt en utferd til Drammen den 16. 
april, hvor vi besøkte blant annet et passivhus, EB nett og 
Lindum avfallssentral. Det var en lærerik dag med mye innhold. 
Vi avsluttet året med en eksamensfest 29. mai i fornybarhuset, og som 
vanlig ble det en stor suksess. Det ble blant annet grilling og volleyball, 
og folk møtte opp fra alle mulige linjer. Studieåret 2012/2013 ble som 
vanlig innledet med fadderuke hvor det ble drevet aktiv markeds-
føring blant de nye fornybarstudentene. Under graskurs del 1 hadde 
vi vår egen stand, der det ble delt ut sjokolade til alle som ville ha. Før 
graskurs del 2 ble det også arrangert vors av Energiforeningen i 
fornybarhuset, hvor det ble punsj, «beer pong» og andre under-
holdende aktiviteter. 

Nyheter fra Energiforeningen
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Nyheter fra Skogbrukerforeningen

Allerede i august hadde skogbrukerforeningen vervet mange 
nye skoginteresserte studenter på UMB. Førsteklassingene 
måtte igjennom den tradisjonelle DUS-festen, en virkelig prøve. 
Den gylne grana kan nå bæres med stolthet! 

I tillegg til et skogbrukervors, ble det også arrangert et 
m3- forum i august med svært godt oppmøte av både nye og 
gamle skogbruksstudenter og  skoginteresserte. Til og med 
lærere dukket opp! På planen stod gjødsling av skog og temaet 
motiverte til en bra diskusjon. Vi håper disse tendensene 
utvikler seg utover i høst. Det blir et nytt m3-forum i kort 
fremtid, der Skogbrand kommer på besøk.
Dette blir en fenomenal skoghøst!

Aktivitetsplan høst 2012
07.09 – DUS-fest på Frydenhaug
12.09 – Bente Løvenskiold orienterte om Velg Skog
21.-22.09 – Hurdagene – Norges ledende fagmesse for skogbruk
04.- 29.09 – Barkebilla Bar under UKA i Ås
26.10 – Beste masteroppgave på skogfag ble premiert med kr 50 000,-. 
  Overrekkelsen foregikk på Landbruks- og matdepartementet i Oslo.
31.10-01.11 – Skogforum på Honne
14.11 – M3-forum med besøk av Skogbrand
28.11 – Halvårsmøte i foreninga
Desember – Julegrøt på skogbrukersalen

Hilsen Bente Husby
Kasserer i Skogbrukerforeningen
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Den 4. juni 2012 vendte en håndfull studenter fra UMB nesa i retning 
Ulefoss. Målet var Søve videregående skole der kurset SKOG101 skulle 
avholdes i år. Kurset er på fint beskrevet som skogteknologi, med fokus 
på praktisk øvelse i bruk av teknisk og maskinelt utstyr i forbindelse med 
bla. hogst og foredling av tømmer. Tideligere har kurset vært avholdt ved 
Saggrenda i Kongsberg, men pga. mange oppmeldte blei kurset i år flyttet 
til Søve Vgs. 
 Tidligere kull skrøt mye av ukene på Saggrenda , og dette gjorde 
at vi naturligvis hadde store forhåpninger som førstereisstudenter til Søves 
opplegg. Organiseringen av kurset tok skolen på strak arm, uten spesielt 
langt forvarsel. Det skulle imidlertid vise seg at det finnes dyktige folk i 
Telemark også, kurset og opplegget var særdeles bra.
 Igjennom de 3 ukene fikk vi fagkyndig kursing i bla. bruk av 
motorsag, ungskogpleie, markberedning og lassbærerkjøring. I tillegg fikk 
vi prøve oss som sagbruksførere.  Vi fikk se moderne, helmekanisert hogst 
samt at vi befarte det mangfold av geskjefter det finnes innen skogbruks-
bransjen i Telemark. På kveldstid fikk vi gleden av å lytte til foredrags-
holdere tilknyttet bla. andelslaget AT-skog og ansatte ved noen av landets 
største skogeiendommer. Det å komme næringa nær på denne måten var 
noe vi fant svært interessant og lærerikt. 
 Skoledagene var lagt opp slik at vi fikk nødvendig opplæring i å 
beherske de ulike redskapene med hensyn til bruk og sikkerhet. Stort sett 
all tid gikk med til at vi fikk prøve oss praktisk og blei vist ulike teknikker og 
metoder underveis. Til tross for ulik grad av erfaring innen de forskjellige 
øvelsene bidro dette til at alle lærte mye nytt og fikk utfordringer. Lærerne 
formidla faget sitt på en fremragende måte og alt i alt var kurset meget 
godt organisert. 
 Vi bodde på skolens internat og fikk derfor også bli kjent med 
elevene som gikk/går på Søve. Det var sjølsagt artig å forøke bekjentskap-
skretsen, og vi sørget for å reklamere varmt for det herlige liv ved 
agrarmetropolen.  
 På vegne av Ås-studentene som våren 2012 tok kurset 
Skogteknologi, må undertegnede få takke Søve VGS for et profesjonelt og 
lærerikt opplegg!

Skoglig hilsen
Lars Raaen

Skogfagsinteresserte 
på Telemarkstur
Tekst: Lars Raaen, Foto: Camilla Borge, Ida Marie Strekerud



72/12 Eviggrønn

Skog

Østerdølen Emil Kulusveen (18) og Tryslingen Simon Andersson (21) som studerer skogfag på henholdsvis 
Sønsterud og UMB deltok på VM i skogteori nå i høst. Med 52 lag fra 47 deltagende land fra alle 
verdensdeler og i alt 152 deltagere, er dette det nærmeste vi kommer et VM i skog- og skogforvaltning 
for ungdom.

Hvordan påvirker skog vårt klima og hva skjer etter en skogbrann?
Variasjonen av oppgaver blant deltagerne var stor. Det ble holdt foredrag om alt fra hvordan sykkeltrafikk i skog påvirker skogen 
i Malaysia, til hvordan forskjellige eukalyptusarters blomstring påvirker honningproduksjonen i Brasil. Norge valgte i år temaet: 
”Hvordan påvirker skog vårt klima og hva skjer etter en skogbrann?” Dette temaet ble valgt fordi skogbrann og klima er et tema 
som er på dagsorden i store deler av verden og som mange kan kjenne seg igjen i. Foredraget gikk meget bra og spørsmålene 
som dommerne stilte etter foredraget ble besvart med glans.

Sterk 5.plass
Resultatene er klare og Brasil ble verdensmestere, Polen ble nummer to, USA og Russland delte tredjeplassen og Norge havnet 
på en sterk delt femteplass. Juryen mente den norske presentasjonen var meget bra og tok opp et viktig internasjonalt tema. 
Norge var et av få land som snakket frigjort og uten manus, noe som ble prissatt.

Skogquiz
De norske guttene gjorde sine saker svært bra også på skogquizen. Simon Andersson var i år som i fjor, på vinnerlaget under 
skogquiz konkurransen som ble avholdt i Moskva. Her svarte utøverne på varierte detaljspørsmål om skog, skogbruk og vilt-
forvaltning i et internasjonalt perspektiv på multinasjonale lag. Her får utøverne utfordret seg på å samarbeide på tvers av 
nasjonene og kunnskaper om internasjonale skogspørsmål, treslag på latin og artskunnskap var noen av spørsmålene. Tryslingen 
trakk også i år det lengste strået etter en tett og jevn konkurranse hvor stillingen var lik til siste spørsmål.

Forskingsarbeid
Selve hovedkonkurransen er en konkurranse med basis i forskningsarbeid, der bedømmelsen omfatter en skriftlig oppgave og en 
presentasjon på engelsk eller russisk. Juryen består av 15 personer fra ulike land og prestisjefylte internasjonale organisasjoner 
innen skogforvaltning.

Flott tur
Den russiske statsskog forvaltningen står alene om arrangementet og bruker store ressurser på deltagerne. Samtidig er prisut-
delingen også en seremoni dedikert skogens og skogsarbeidernes betydning i Russland. Som det største skoglandet i verden med 
ikke mindre enn 2 milliarder dekar skog, er det viktig for landet å få vist seg frem fra sin beste side. Det ble ikke spart på noe, og 
til festbanketten og premieutdelingen i den nybygde operaen i Moskva, ble det servert champagne og kanapéer.  I tillegg ble det 
også en fantastisk omvisning inne på Kreml, den russiske presidentresidensen, den røde plass og den berømte 
St. Basilskatedralen.

God norsk innsats i VM i skogteori i Russland

Tekst/Foto: Simon Andersson
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Natur

En sau med sykdommen alveld er lett å kjenne igjen på 
de kraftige røde utslettene. Dyret blir overfølsom mot 
lys, og med mindre dyret plasseres et mørkt sted i løpet 
av kort tid vil det neppe overleve. Ofte inntreffer døden 
innen en time eller to, og bonden må være svært rask 
til å få alveldsauen inn i fjøset. Sykdommen er utbredt i 
mange fjellområder i Norge som ligger nærme havet.

Alveld er en sykdom som sau kan få av å beite på planten 
Rome, ble det sagt før i tiden. Men sauene elsker å 
beite på Rome, og ved å gjerde inn sauer sammen med 
mengdevis av denne planten har det ikke latt seg gjøre 
å gjenskape forgiftning. I stedet fikk sau på utsiden av 
Rome-inngjerdingen alveld, da et slikt forsøk ble utført i 
Halsa i regi av Ivar Mysterud, Biologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. 

Eviggrønn på fjelltur med algeforsker
82 år gamle Professor emeritus Olav M. Skulberg har 
reist fra NIVAs hovedkvarter i forskningsparken i Oslo 
til Atlanterhavskysten i sin søken etter svaret på alveld-
gåten. Vi møter ham og en lokal sauebonde på fjellet 
Skalten i Fræna kommune i Møre og Romsdal, og her skal 
vi se på det Skulberg tror kan være smittekilden. 

Professoren har mikroorganismer som spesialfelt, 
herunder også blågrønnalger (cyanobakterier). Han 
mener at de knøttsmå algene i familien Desmidiaceae er 
de flotteste skapningene som fins, så det er liten tvil om 
at interessen for veldig små organismer er veldig stor.

Offer for blågrønnalgers gift?
Skulberg skrev i 1979 en Candidatus realium-oppgave om 

den første forgiftning fra blågrønnalgeslekten Microsystis 
registrert i Norge. Da var det beitende kyr som bukket 
under for blågrønnalgenes toksiner da de ville slukke 
tørsten i Frøylandsvatnet i Rogaland. Nå angriper han 
alveld-gåten med denne episoden i bakhodet. 

I vannet var det høy konsentrasjon av blågrønnalger, 
dominert av en art som heter Microcystis aeruginosa 
Küts. Videre fant man ut at mus som fikk i seg den 
samme toksinien fra denne arten, døde på omtrent 
samme måte som kyrne. Toksiner fra blågrønnalger ble 
døpt “microcystiner” etter denne arten, men nå vet man 
at mange andre blågrønnalger også produserer toksiner. 

Bare ved kysten
– På grunn av fosforforbindelser fra havet, er det nærme 
kysten vi finner de forholdene som gjør at disse blå- 
grønnalgene opptrer på denne måten. Det fungerer som 
gjødsel, forklarer Skulberg. Taps-tallene for alveld er på 
8,27 prosent for lam og 3,26 prosent for sau på lands-
basis, ifølge fylkesmannen.no. Siden antall vinterfôrede 
sau i Norge er omtrent én million, snakker vi om et høyt 
antall individer. På sauefjellet Skalten treffer vi på flere 
vannforekomster som fanger Skulbergs interesse. 
– Her nede er det et utrolig mangfold av flotte og 
interessante mikroorganismer, forteller Skulberg 
entusiastisk, og peker på en sølepytt. 

Svaret kan finnes under mosen
Under levermosen krypsnømose (Anthelia juratzkana), 
tilknyttet de fuktige slettene i fjellheiene i alveld-om-
rådene, kan man stikke en finger og kjenne på slimlaget 
som kan være smittekilden. Slim som dannes av

Før i tiden mente man at alvene satte sykdom på folk og dyr, som for eksempel 
sauesykdommen alveld. Men også dagens oppfatning om at alveld kommer fra 
planten Rome, har vist seg å ikke holde mål. Eviggrønn har vært med på jakt etter 
den virkelige smittekilden.
Foto/tekst: Einar Eriksen

Myteomspunnet og mystisk sauesykdom
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Natur

Klare for tur
Hele femten studenter møtte opp utenfor Sørhellinga ved 
UMB med hagler og fiskestenger en sen septemberdag. 
NF-laget fristet sine medlemmer med et jaktterreng for 
skogsfugl på 100 000 dekar med en mengde fiskevann 
i Nannestad og Hurdal, og det skal ikke mer til for å dra 
naturforvalterstudenter ut i skogen - vekk fra skolebøker 
og hybelkaniner.

Med på jakta var mange nybegynnere, deriblant Magnus 
Nygård som synes turen var en flott start på et jegerliv.

Lærerikt og sosialt
- Å jakte alene for første gang ville ikke vært det samme. 
Med NF-laget ble det en lærerik og sosial tur, sier Nygård.

Etter en stjerneklar natt fordelt i hytte, lavvu og under 
åpen himmel, ventet en dag med stort sett oppholdsvær, 
litt vind og mange fugleobservasjoner. Like mange gode 
skuddsjanser var det imidlertid ikke, og fuglene kom seg 
stort sett unna med livet i behold.

Tiuren som la seg på vingene da Emil Elias Traaholt 
Vågnes kom listende gjennom skogen, var ikke like heldig. 
Vågnes er ikke ukjent med småviltjakt, og er raskt oppe 
med hagla når det gjelder. Dermed sikret han jaktdagens 
fangst og NF-lagets ære.

For oss andre var opplevelsen en minst like flott fangst. 
Magnus Nygård er ikke i tvil om svaret på neste invitasjon 
av samme karakter.
- Jeg blir med!

Tekst: Einar Eriksen, Foto: Geir Sørmoen

Obligatorisk gruppebilde på hyttetrappa (Fra venstre: Magnus Nygård, Emil 
Vågnes, Anders Tandberg, Einar Eriksen, Kai Morten Hustvedt, Håvard Aaberge 
Nes, Oskar N. Pettersen, Marte Turtum, Marthe Søreide, Guro Smedstuen Edi-
assen, Kristin Hornset, Marianne Hansen, Maria K. Hertzberg, Geir Sørmoen og 
Kristine Lund Bjørnås)

blågrønnalger kalles på folkemunne “glye”, men 
får gjerne navnet biofilm når en forsker snakker 
om fenomenet. Flere steder ser vi luftbobler på 
bunnen av pyttene. Dette vitner om aktivitet hos 
blågrønnalger på undersiden. Inne i glyen danner 
blågrønnalgene også toksinet som vi kaller micro-
cystin.

Hypotesen Skulberg tester, går ut på at micro-
cystinen fører til en leversvikt hos lam. En viktig 
oppgave for leveren til drøvtyggere er å bryte ned 
stoffet phylloerythrin. Når stoffet i stedet 
kommer ut til hudcellene og utsettes for sollys, 
danner phylloerythrinet aktivt oksygen. Resultatet 
er med hjelp av solen en slags dyp solbrenthet, 
spesielt på stedet som ikke er beskyttet av ull. 
Det er også mulig at fotosensitiserende stoffer i 
blågrønnalgene forsterker effekten.

Resultatet er noe som ligner på solbrenthet eller 
forbrenning, i tillegg til at sauen mister pels på 
utsatte områder. Det er tydelig at en alveld-smittet 
sau mistrives.

Prøvene fra Fræna beviser ingenting, men Skulberg 
jobber videre med hypotesen. Samtidig har han 
nok av andre oppgaver som algeforsker. Han mener 
det er et svært lite utforsket fagfelt her til lands, til 
tross for at Norge er svært rik på alger.
– De små tingene blir stadig viktigere, slår Skulberg 
fast. Alger er en undervurdert og praktfull del av 
planteriket, mener han. 

Olav M. Skulberg, 
algeforsker ved NIVA

En mer eller mindre 
friskmeldt Rome

En liten jakttur



I VINDEN 
Visuelle påvirkninger og støy
Som all annen kraftutbygging har 
også vindkraft negative påvirkninger 
på miljøet, men beskjedene i for-
hold til ikke fornybare energikilder. 
Den mest «betydelige» 
konsekvensen for vindutbygging er 
den visuelle virkningen på miljøet. 
Vindturbiner påvirker friluftsliv, 
kulturlandskap og turistmål, men 
likevel viktige natur- og kulturland-
skap, inngrepsfrie naturområder 
(INON) og biologisk mangfold, 
samt utsatte (rødlistede) dyre- og 
plantearter. Dette kan være temaer 
som vurderes før prosessen starter 
og komme i tillegg til tidligere vist 
lovverk. Dette vil begrense 
utbyggingen kraftig. I takt med 
avstand til vindturbinen vil 
”dominansen” i landskapet synke. 
Ved en avstand på 6-10 kilometer vil 
vindturbiner fremdeles kunne sees, 
men normalt ikke lenger utgjøre 
et vesentlig element i det totale 
landskapsbildet. Trolig vil sønner og 
døtre av de som protesterer mot 
utbygging i dag, kjempe for å 
beholde vindturbinene som et 
kulturminne og en del av kultur-
arven i fremtiden.  Støy fra vind-
turbinene er et forhold som 
vurderes nøye ved utbygging. 
Forskning viser at dyr ikke påvirkes, 
men kan gi stress og søvnproblemer 
for beboere i nærheten. Ved en 
500-600 meters avstand fra vindtur-
binen vil normal ikke støyen være 
hørbar, men terrengforhold kan øke 
denne støysonen. Grunnet dette, 
er det krav om avstand til beboelse 
ved utbygging av større vindtur-
biner. 

Økosystem og biologisk mangfold
Siden vindturbiner med veinett 
beslaglegger ca. tre prosent av 
arealet i en vindpark, vil de negative 
konsekvensene for hele økosyste-
met og det biologisk mangfoldet 
være begrenset. Det kan da avbøtes 
effektivt siden konsekvensene 
for plantelivet i liten grad kan 
påregnes. Ved ønske om å utny-
tte mesteparten av arealet rundt 
møllene til jordbruk, beitemark og 
lignende, vil område, habitat, 

I fremtiden ønsker EU et felles støtte-
system for fornybar energi, men med 
dagens EU-direktiver overlates valget 
av hvordan staten ønsker å opp-
muntre til innovasjon og produksjon 
av fornybar energi til hvert enkelt 
medlemsland. Norge har forpliktet 
seg til å skaffe 13TWh kraft gjen-
nom EL- sertifikater. De som mener 
dette ikke var nødvendig får se på 
det som et solidaritetsprosjekt, der 
Norge kan eksportere fornybar kraft 
til EU-land for å erstatte fossil energi. 
Bedre overføringskapasitet til EU vil 
komme! Ved El-sertifikatordningen 
vil rimelige prosjekter som vann- og 
vindkraft fremmes.

Lovverk
En må følge en rekke lovverk for å 
kunne starte et utbyggingsprosjekt 
for vindkraft og annen fornybar 
prosjekter. De viktigste lovverkene 
er Naturmangfoldloven som sørger 

for «at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern, også slik at den gir grunnlag 
for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for samisk kul-
tur», Plan og bygningsloven med 
formål å «fremme bærekraftig ut-
vikling til beste for den enkelte, sam-
funnet og framtidige generasjoner», 
Krav om konsekvensutredning (KU) 
som skal «sikre at hensynet til miljø 
og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer eller 
tiltak, og når det tas stilling til om, 
og på hvilke vilkår, planer eller tiltak 
kan gjennomføres» og må i tillegg 
avklares i henhold til annet lovverk 
som f.eks. Energiloven, Oreigning-
slova, kulturminneloven, og 
Forurensningsloven. 

 

Norge har i dag 242 vindturbiner på 19 kraftverk 
større en 0,4 MW og produserte i brutto 310 GWh 
i 2011. Det ligger også 123 konsesjonssøknader til 
behandling hos NVE. Spørsmålet er om Norge ender 
opp som én stor vindmølle. 
Tekst: Tore Styve Johansen, Foto: Statkraft/Bjørn Luell

Vindturbinen Norge



Visuelle påvirkninger og støy
Som all annen kraftutbygging har 
også vindkraft negative påvirkninger 
på miljøet, men beskjedene i for-
hold til ikke fornybare energikilder. 
Den mest «betydelige» 
konsekvensen for vindutbygging er 
den visuelle virkningen på miljøet. 
Vindturbiner påvirker friluftsliv, 
kulturlandskap og turistmål, men 
likevel viktige natur- og kulturland-
skap, inngrepsfrie naturområder 
(INON) og biologisk mangfold, 
samt utsatte (rødlistede) dyre- og 
plantearter. Dette kan være temaer 
som vurderes før prosessen starter 
og komme i tillegg til tidligere vist 
lovverk. Dette vil begrense 
utbyggingen kraftig. I takt med 
avstand til vindturbinen vil 
”dominansen” i landskapet synke. 
Ved en avstand på 6-10 kilometer vil 
vindturbiner fremdeles kunne sees, 
men normalt ikke lenger utgjøre 
et vesentlig element i det totale 
landskapsbildet. Trolig vil sønner og 
døtre av de som protesterer mot 
utbygging i dag, kjempe for å 
beholde vindturbinene som et 
kulturminne og en del av kultur-
arven i fremtiden.  Støy fra vind-
turbinene er et forhold som 
vurderes nøye ved utbygging. 
Forskning viser at dyr ikke påvirkes, 
men kan gi stress og søvnproblemer 
for beboere i nærheten. Ved en 
500-600 meters avstand fra vindtur-
binen vil normal ikke støyen være 
hørbar, men terrengforhold kan øke 
denne støysonen. Grunnet dette, 
er det krav om avstand til beboelse 
ved utbygging av større vindtur-
biner. 

Økosystem og biologisk mangfold
Siden vindturbiner med veinett 
beslaglegger ca. tre prosent av 
arealet i en vindpark, vil de negative 
konsekvensene for hele økosyste-
met og det biologisk mangfoldet 
være begrenset. Det kan da avbøtes 
effektivt siden konsekvensene 
for plantelivet i liten grad kan 
påregnes. Ved ønske om å utny-
tte mesteparten av arealet rundt 
møllene til jordbruk, beitemark og 
lignende, vil område, habitat, 

nærområdet og artsmangfold være 
avgjørende til hvilket inngrep en kan 
foreta seg. Vindturbiner og ikke minst 
den økte ferdselen som følge av veg-
ene i terrenget, kan dessverre føre til 
forstyrrelser av dyrs naturlige miljø og 
de kan tvinges til å endre trekkveier 
og hekkeplasser etc. Konsekvensene 
varierer fra art til art. Fugler er den 
mest utsatte arten i forhold til vindtur-
binene og kan bli skadet eller drept ved 
kollisjon. I forhold til andre menneske-
lige inngrep, som trafikk og kraftlinjer 
er dette et lite problem. Årlig antall 
døde fugler fra vindkraft er mindre 
enn antall ved oljeindustri. En fordel 
ved vindkraftutbygging er at utbygging 
av vindkraftparker oftest er reversible 
naturinngrep og kan i ettertid tilbake-
stilles til slik det var før utbygging.
 
Eksterne kostnader
De økonomiske ulempene ved kon-
vensjonelle energikilder i forhold til 
vindkraft kommer klart frem gjennom 
de eksterne kostnadene. ExternE, en 
rekke prosjekter i EU, kom fram til at de 
eksterne kostnadene ved vindkraft 
ligger litt under 2 øre/kWh, mens den 
for eksempel med kullkraft 
ligger på mellom 16 og 120 øre/kWh. 
I rapportene kommer det klart frem at 
fornybare energikilder i sum vil skåne 
miljøet i mye større grad enn ikke 
fornybare energikilder som olje og kull. 

Lønnsomhet
Utredninger fra blant annet Europas 
forening for vindkraft tyder på at 
landbasert vindkraft i snitt koster 56 
øre/kWh og når summen av dagens 
strømpris og sertifikatpris ligger på om 
lag 50 øre/kWh, er regnestykket lite 
fristende. Derfor har mange norske 
energiselskaper lagt vindkraftplanene 
på is enn så lenge. Dette vil trolig skje 
med mange av prosjektene som den 
dag i dag er konsesjonssøknader. 

Vindturbiner og annen fornybar energi 
har konsekvenser for miljøet, men i 
forhold til andre energikilder er det 
en løsning. Ifølge SSB er 17 prosent 
av Fastlands-Norge allerede vernet og 
med dagens lovverk og restriksjoner vil 
ikke Norge bli dekket av vindturbiner.



– Ingen miljøgevinst

Dokumentaren «Et slag i luften?» som gikk på 
Brennpunkt 25. september i år satte vindmølle-
satsningen i Norge i et dårlig lys. I korte trekk gir doku-
mentaren inntrykk av at vi mangler infrastruktur for å 
selge den grønne strømmen i stor nok grad, og vi har mer 
enn nok strøm selv. Å pumpe mer strøm inn i nettet vil 
bare føre til høyere forbruk. 

Det belyses også at det allerede er bestemt hvor mye 
karbondioksid vi skal slippe ut gjennom EUs klima-
kvotesystem. Hvis vi leverer grønn strøm til et annet 
land, kommer det landet til å bruke karbondioksid-
kvoten til noe annet eller selge den videre til noen som 
«trenger» den. Også gassen som hentes opp fra sokkelen 
kommer til å brukes, enten den brukes til energi på selve 
sokkelen eller til noe helt annet i et annet land. 

Det er rett og slett ingen kortsiktig miljøgevinst knyttet 
til utbygging av vindmølleparker, om vi skal tro uttalelsen 
Michael O. Hoel, professor i samfunnsøkonomi ved 
Universitetet i Oslo, serverte Brennpunkt. I tillegg sier 
regnestykket hans at det blir dyrt for kundene. 

Små mengder strøm

Smøla er Norges største vindenergipark så langt. 
Sammen med vindmølleparker på Hitra og i Kjøllefjord 
produseres det i et normalår 750 GWh fordelt på de 
totalt 109 turbinene. Det rekker til 37 500 husstander, 
som tilsvarer nesten alle husstandene i Bærum.

Glomma-vassdraget alene produserer 1957 GWh, noe 
som holder til 98 000 husstander. Med noen ENØK-triks 
i ermet, tilsvarer det nok til å forsyne alle husstandene i 
Bergen.

Endring i arealbruk, eller nedbygging om du vil, er den 
desidert største trusselen mot biomangfoldet. Det fins 
gode økologiske, antroposentriske og etiske grunner 
til å ta vare på mangfoldet i naturen, og det bør ikke 
være noen tvil om at vi bør gjøre det vi kan for å unngå 
at menneskelig aktivitet fører til utryddelse av arter. Å 
bruke et stort areal av naturen til vifter og asfalterte veier 
med mye menneskelig aktivitet, høres ikke umiddelbart 
ut som noen god idé.

I VINDEN 

Tekst: Einar Eriksen, Foto: Statkraft/ Bjørn Luell

Både Hitra og Smøla har fått dem. Store vindmøller med medfølgende asfalterte 
veier og parkeringsplasser. Nå skal også Frøya få vindmøllepark, dersom 
Trønderenergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk får det som de vil. Og folket på 
Frøya, som stemte ja i en folkeavstemning i 2005.

De store vindmøllene...



Ulempe for havørn og hubro

Se for deg en haug med 49 havørner og to 
kongeørner. Det er tallet på drepte ørn i 
vindmøllene på Smøla siden 2005, ifølge 
NINA. Nå ser vi bort ifra over hundre ryper, 
samt andre fuglearter som stormåke, enkelt-
bekkasin, kråke, alkekonge samt 
forskjellige arter ender og gås. I tillegg har 
det blitt observert mange mislykkede 
hekkeforsøk rundt vindmølleparken etter den 
ble opprettet, slik at det har gått ennå mer ut 
over bestanden enn det en kan måle 
gjennom direkte dødstall. 

Frøya har ifølge NINA omtrent samme hek-
ketetthet som det var på Smøla før vind-
møllene kom. Dermed må man regne med 
omtrent samme situasjon på Frøya som det 
vi har erfart på Smøla. 

Havørna er heldigvis ikke noen truet dyreart. 
I 1968 var den nesten utryddet i Vest-Europa 
, og ble derfor fredet. I dag regnes den som 
levedyktig. Den er imidlertid en K-selektert 
art, noe som betyr at den får noen få 
viktige avkom i stedet for mange med lavere 
overlevelse, og den er arealkrevende og sky. 
Kanskje er det en idé å trå varsomt rundt 
ørneredene.

På Frøya fins det i tillegg hubro, i eller i 
nærheten av planområdet som er utpekt for 
vindparkbygging, ifølge NINA. Hubroen er 
plassert på rødlista som sterkt truet. Dette 
er en av artene Norge har forpliktet seg til å 
ta vare på gjennom Bern-konvensjonen, noe 
som betyr at vi må frede arten og sikre dens 
leveområder. 

Om vindmøllene gir et estetisk positivt eller 
negativt bidrag til naturen, er vanskelig å si 
noe særlig objektivt om. Men rent subjektivt 
ødelegger de jo naturopplevelsen i et veldig 
stort område. 

Hva er fordelene?

Hvis det stemmer at vindmølleutbygging blir 
kostbart gjennom strømregningen, ikke fører 
til mindre utslipp av karbondioksid og er til 
ulempe for det biologiske mangfoldet – 
hvorfor skal vi da bygge vindmøller på Frøya? 

Hvis du ikke tar dette som et retorisk 
spørsmål, skriv gjerne en kronikk selv og send 
inn til Eviggrønn!

De store vindmøllene...



I Vestfjella i Aremark har det gjen-
nom det siste året vært et forslag 
om å sette opp 54 vindmøller, noe 
som ville gi betydelige inntekter for 
kommunen og grunneiere.  
Vestfjella er et naturreservat som 
beskrives som et urskogpreget bar-
skogsområde. Området dekker over 
5500 dekar, og beskrives som noe 
av det nærmeste man kommer ur-
skog i lavlandet i Østfold. Nei-siden, 
Vestfjellas Venner, trekker spesielt 
fram dette som et argument for å 
ikke ha vindmøller i dette området. 
 
Vindmøllene som eventuelt skal 
settes opp, skal i følge Statkraft 
kunne produsere nok energi til å 
dekke behovet til over 16 800 hus-
stander. For å få et bedre innblikk 
i en slik sak som i økende omfang 
gjelder mange kommuner i Norge 
ville Eviggrønn intervjue noen som 
hadde kjennskap til saken, og som 
kunne gi oss noen svar på hvordan 

man kan bli påvirket av begge sider 
av en slik sak. Vi tok derfor kontakt 
med Ole Stabekk som er skog-
fagsstudent her på UMB og 
aremarking.

Ole, hvordan har du merket 
debatten i Aremark?
- Jeg har fulgt med, og debatten har 
tatt mye spalteplass i lokalavisa. 
Det har vært mye snakk om saken i 
Aremark, og mange begynner å bli 
lei. Partene i saken har blitt to steile 
fronter, og det virker som at politik-
erne i saken har vært under enormt 
press. I tillegg skal det nevnes at 
mange fikk utdelt anonyme flyers 
i postkassa med politikers navn, 
nummer og adresse dagen før 
kommunestyret skulle stemme om 
saken, slik at man kunne oppsøke 
de og påvirke de.

I sommer ble det avgjort i 
kommunestyret at vindmøllene i 

Vestfjella skulle på plass, men det er 
nå kommet fram gjennom 
fylkesplanen at fjella kan være 
uegnet for utbygging, som skog-
fagsstudent og odelsgutt til gård, 
hva kan du si om fordelene og 
ulempene ved at vindmøller blir satt 
opp?
- Det virker som at samtlige 
grunneiere det er snakk om, er for 
vindmøllene, og det vil innebære 
en inntekt på ca 250 000 kr per 
mølle i året. Med andre ord en stor 
inntektskilde. Siden området det 
er snakk om stort sett har dårlig 
bonitet, vil det være dårlig økonomi 
å gjøre noe med skogen rundt. Hvis 
vindmøllene blir satt opp vil man få 
flotte skogsbilveier av høy standard, 
og man kommer lettere til skogen. 
Det har blitt gitt mange løfter i 
denne saken, og man har fått høre 
at lokale entreprenører skulle bli 
tatt i bruk ved byggingen, i tillegg til 
at flere ville fått driftsjobben som 

Vindmøller er ikke noe vi kun finner langt ute i det stormfulle havet eller i fjell-
rike fylker. Litt over en time fra Ås, finner vi Aremark kommune, der vindmølle-
debattene har skapt en rekke oppslag i lokalavisene. Uenighetene mellom de ulike 
partene har vist at nye metoder innen fornybar energi ikke er det enkleste å ha 
med å gjøre.

Tekst: Ingeborg Anker-Rasch, Foto: Statkraft/Bjørn Luell

Sittende på gjerdet

I VINDEN 



På en annen side vil jeg som fri-
luftsmenneske si at det ikke blir det 
samme rekreasjonsmessig, når det 
er snakk om så store inngrep i et 
område jeg liker å benytte selv.

Som Ole forteller, er sidene i saken 
svært bestemte i sine meninger. For-
siden lister opp fordeler som flere 
arbeidsplasser, inntekter til 
kommunene, bedre klima, utnyttelse 
av resurser i tillegg til at vindparkene 
kan bli populære turistattraksjoner.

På den andre siden mener Vest-
fjellas Venner og andre motstandere 
at store natur- og kulturverdier 
ødelegges, vi får en overproduk-
sjon av energikraft, at eksisterende 
turisme vil bli redusert, og at vi heller 
bør satse på havvindmøller der 
potensialet er mye større. 

Vil en ny vindmølledebatt gi et annet 
resultat?   
- Vindkraft er relativt nytt, så det er 
ikke lett å vite hvem man skal høre 
på. Frontene har vært steile og stort 
sett brukt alle midler for å få fram 
sitt synspunkt, så jeg vet ikke om 
det ville hjulpet og tatt det opp igjen 
senere.

Burde det vært gjort noe annerledes 
i en slik sak der det er snakk om store 
inngrep og mye penger?
- I nabokommunen Marker hadde de 
et informasjonsmøte helt i starten 
av prosessen da det var snakk om 
vindmøller der, og det tror jeg var 
nyttig. Det hadde vi ikke i Aremark. 
I tillegg skulle jeg gjerne sett en litt 
mer ryddig prosess fra politikernes 
side, og at det var klare retningslinjer 
for hvordan saken skulle behandles. 

Etter en dokumentar på NRK ble det 
vist at usikkerheten rundt klima-
effekten til vindmøller er stor. Hva 
tror du kan være en bedre løsning?
- En enklere løsning på klimatiltak er 
bruk av massivtre i bygningen, bio-
brensel fra skogbruket til oppvarming 
og bioetanol som drivstoff. Men det 
er ikke lett å vite hva som er best.

Etter at intervjuet ble gjort, kunne 
man lese på NRKs nettsider at 
fylkestinget hadde vedtatt vind-
kraftplanen for Østfold. Likevel er 
ingenting avgjort, da det er Norges 
vassdrags- og energidirektorat som 
til slutt innvilger konsesjon til byg-
ging av vindmøller. Aremarkingene, 
uansett synspunkt, har derfor en 
nervepirrende tid i møte.

Ole Stabekk (privat foto)
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Studenter som er interessert i å ta et semester eller to 
ved UMBs avtaleuniversitet University of Alaska Fairbanks 
(UAF) kan nå få lokal oppfølging fra INA. Scott Brainerd er 
tilknyttet både INA og UAF, og er i tillegg forskningsleder 
hos viltforvaltningsetaten i Fairbanks med 
ansvar for prosjekter i Arktis og indre strøk av Alaska. Scott 
har data som kan egne seg til masteroppgaver, doktor-
gradsstudier eller postdoc-forskning. Det er også 
muligheter å delta i feltarbeid som frivillig assistent i kort-
ere perioder.  

Stian Stensland er forsker ved INA, og vil være ved UAF 
hele 2013 som del av forskningsprosjektet SALMON-
CHANGE – Bærekraftig laksefiske i en verden i endring. 
I det prosjektet er det muligheter for studenter å gjøre 
datainnsamling om sportsfiske i Alaska gjennom intervju 
med guidefirma og fiskere. 

Studier eller 
masteroppgave i Alaska?
Tekst/foto: Stian Stensland

Alaska er kjent for villmark, urbefolkning, rikt dyreliv og 
verdens beste fiske. Ikke rart mange vil dra hit. Her laksefiske 
etter sølvlaks (i gytedrakt) 1500 km opp i elva.

Kontaktinformasjon: scott.brainerd@umb.no  
og stian.stensland@umb.no
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Utferd i REIS300 
Naturbasert reiseliv

Tekst/foto: Jan Vidar Haukeland

Föreståndare i Naturum (Fulufjället), Eduardo, var vår 
utmerkede naturguide

Godt tilrettelagt for besøkende i vanskelig 
terreng i sone 4

En sentral del av REIS300-kurset fokuserer på utvikling av reiselivsaktiviteter i og rundt verne-områder, og i 
begynnelsen av høstsemesteret gikk derfor studentutferden til Fulufjället/Fulufjellet 
nasjonalpark (Trysil kommune). Fulufjället nasjonalpark ble anlagt på svensk side i 2002 og er den parken i 
Sverige som er mest tilrettelagt for besøkende. Nasjonalparken grenser opp mot den norske grensen og er 
delt inn i fire ulike brukssoner, der det legges helt ulike forvaltningsprinsipper til grunn i hver av sonene. 

Ettersom norske nasjonalparker i liten eller ingen grad er tilrettelagt for besøkende (den 
tilgrensende Fulufjellet nasjonalpark på norsk side er i så måte et talende eksempel), var det spesielt 
interessant å studere den mest intensive brukssonen (sone 4). I denne sonen ligger Sveriges høyeste 
foss, Njupeskärs vattenfall, og til og fra denne spektakulære naturattraksjonen er det laget et velfunger-
ende gangvei-/ stisystem med rasteplasser, bålplasser, utsiktspunkter, skilter etc. Like fullt er det i denne 
sonen ikke tillatt å telte, jakte, fiske eller bruke snøskuter (noe som var tillatt på visse betingelser i andre 
soner). I tilknytning til dette bruksområdet ligger hovedinnfallsporten til nasjonalparken med parker-
ingsanlegg, overnattingsfasiliteter, restaurant og et innholdsrikt Naturum (de svenske nasjonalparkenes                                                    
naturinformasjonssenter). 

Det er mye inspirasjon å hente fra hvordan man utvikler slike naturbaserte opplevelsestilbud i tilknyt-
ning til verneområder i nabolandet Sverige, ikke minst sett på bakgrunn av at det legges stadig større 
vekt på forvaltning og aktive besøksstrategier også i norske nasjonalparker. Hvem vet, kanskje kan en 
og annen REIS300-student ende opp blant de stadig flere nasjonalparkforvaltere som ansettes i norske                                                     
nasjonalparker? 



18 Eviggrønn 2/12

Energiforeningen og Miljøfysikerne arrangerte et heidundranes godt motivasjonsforedrag for sine medlemmer på sørhellinga den 
12. september. Studentene skulle få en pekepinne på hva de kunne forvente seg i fremtiden ved valgt studieretning og et innblikk 
om hva markedet ønsker fra studentene.

Med full forelesningssal satte førsteamanuensis i fysikk  Arne Auen Grimenes i gang med å ønske velkommen og fortalte om 
UMBs stilling i forhold til energibransjen. Terje Gjengedal som tildaglig jobber som spesialrådgiver og senior vice president i Stat-
nett ga studentene forståelse av hvor viktig det er med oversikt 
og engasjement i energibransjen. Gjengedal viste til mange 
gode eksempler fra både næringsliv og fra Akademia. Første-
amanuensis i fysikk Petter H. Heyerdahl gav studentene en 
lengre innføring i dagens energiutfordringer før han fortalte 
muligheten i framtiden. Han avsluttet med å fortelle om 
viktigheten med en endring i bruk av fossil energiutnyttelse. 
Direktør for kompetanse og FoU i Energi Norge Mona Askmann 
hadde mange erfaringer å dele med studentene fra energi-
bransjen og mye positiv informasjon om kompetansebehovet 
som trengs innen fornybar energi både i dag og i frentiden.

Motivasjons-
foredrag
Tekst/foto: Tore Styve Johansen

Energi

Sørlandsutferd med NATF 100

Vårens store høydepunkt for NATF100- studentene var endelig kommet! Morgenen den 26. april dro vi 
av sted til det glade Sørlandet på feltkurs. Etter fem begivenhetsrike dager vendte vi nebbet hjem.. Da 
hadde vi, for å nevne noe, sloss med en kåt tiur, vært én meter unna sultne løver og ligget like under en 
spillende orrhane.

Dag én tok bussen oss først til Havforskningsinstituttets for-
skningsstasjon på Flødevigen utenfor Arendal. Stasjonen var 
nylig blitt totalrenovert og inneholdt kontorer, laboratorier og 
forskningsfartøy. Even Moland, post doc. fra UiO, holdt fore-
drag om stasjonen og dens forskningsfelt. Han fortalte også om 
doktorgraden han tok på sammenligning av fitness hos arter 
som utsettes for fisketrykk i forhold til der de blir vernet. Mo-
land mente at opprettelse av marine verneområder er et bra 
tiltak for å få kysttorsken på et stabilt nivå igjen. På Flødevigen 
har man erfart at 90 percentilen (de 10 % største fiskene når 
man ser for seg at vekt er normalfordelt) har gått opp etter at 
det ble vernet for all fiske (unntatt forskningsfiske). Store fisker 
har også større reproduktiv suksess da de produserer flere egg. 
Marine verneområder er et godt tiltak i fiskeforvaltningen og 
bør tas i bruk i større grad!

Etter foredraget på Havforskningsinstituttet ble vi kjørt ut til 
Tromøya og Hove camping, området som to måneder senere 

skulle inntas av tusenvis av festivalklare ungdommer. Neste 
morgen fikk vi treffe to lokale karer som snakket om jobben 
sin. Det måtte selvfølgelig skje, på ekte naturforvaltervis, i 
havgapet mot Skagerrak i blæst og regn. Ove Bach, utdannet 
landskapsarkitekt fra NLH, var blitt kommunepotet i Grim-
stad. Arild Pfaff representerte Statens natur oppsyn (ja - med 
irriterende orddelingsfeil). Av 102 verneområder i Aust Agder, 
har Pfaff oppsyn i 65. Mange i klassen kunne nok tenke seg 
en framtid innen oppsyn, men det er mange om beinet. Pfaff 
anbefalte å ta mange juridiske fag i tillegg til et samlingsbasert 
oppsynskurs på Evenstad. Resten av dagen ble brukt til fisking 
og identifisering av ilanddrevet (død) sjøfugl. 

Dag tre var nok dagen det var knyttet mest forventning til. Da 
fikk vi nemlig en eksklusiv omvisning i Kristiansand dyrepark 
av parkens biolog!  Hun tok ut dyr, tok oss med inn til dyr og 
fortalte om de truede artene og parkens samarbeid med det 
svenske ulveprogrammet. 

Tekst: Kristine Lund Bjørnås
Foto: Anders Konnestad, Kristine Lund Bjørnås
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Natur

Edderkoppapene hadde en stor in-
nhegning med klatrestativer hvor det 
ble hengt opp frukt for å aktivisere 
dem. Foto: Kristine Lund Bjørnås

Ringhalelemurer elsker å sole seg og 
setter seg til når sola kikker fra. Foto: 
Kristine Lund Bjørnås

Vannprøvetaking. Rompe:  Anders 
Tandberg, hjelpende hånd: 
Mathias Klinkenberg. F
oto: Kristine Lund Bjørnås.

                                                                                         Vi fikk til og med bli med inn   
                             på  bakrommet til løveflokken.  
              De hadde ikke fått mat før vi 
               kom, så de gikk fram og tilbake  
               ved gitteret og stirret på oss med  
               sultne blikk. Men løveflokken       
                                                            skulle få hest, ikke aspirerende    
               naturforvaltere å spise denne  
               dagen. 
 Etter alle hadde klart å rive seg løs og vende tilbake til bussen satte vi 
kursen mot Vidar Selås sin gård på Stormyrlia i Vegårshei kommune. Bussen tok 
en runde ved Hauglandsvann for at Vidar kunne skremme opp fiskeørnparet som 
hadde reir i trekrona (i år også).
 På gården til Vidar fikk vi besøk av en spillgal tiur som var ivrig på å sloss 
og vise seg for oss. Han slo med vingene og hakka hvis man ble for nærgående, men 
noen kunne ikke motstå fristelsen for å få noen artige profilbilder til facebook. Vidar 
bærte den uti skogen igjen, men når mørket falt på var han tilbake igjen, gitt. 
Enkelte fikk seg dermed en ubehagelig overraskelse når de måtte på nattlige do-
turer.
 På eiendommen har Vidar Selås gammel skog som han har fått vernet som 
naturreservat. Ei gruppe dro inn i reservatet på kvelden for å se på orrfuglleik. Det 
ble ikke mye søvn på de sju som måtte dele en gapahuk som ikke kan ha vært mer 
enn 3,5 meter bred… Men så var det jo ikke meninga å sove godt heller! Vi fikk se 
noe fugl, men de satt for det meste i trærne og spilte, det var ikke så mye action på 
myra. Vi hadde tydeligvis klart å gjemme oss bra nok, for en orrhane kom og spilte i 
furua rett over gapahuken.
 Vi hadde også et seriøst faglig opplegg hvor vi lærte om MIS- standarden 
for skogregistrering, registrerte beitetrykk fra hjortedyr og tok vannprøver fra vann i 
nærområdet. Vannprøvene ble tatt med for pH- testing, da man lenge har slitt med 
forsuring av vann og vassdrag på Sørlandet. Det bør også nevnes at kartene ikke 
var altfor oppdaterte og detaljerte, men alle gruppene klarte til slutt å finne veien 
tilbake til gården. 
 Siste dag var viet til forelesning om forsuring av vann og vassdrag, og 
kalking som løsning. Aust- og Vest- Agder er fylkene som har vært mest plaget av 
forsuring grunnet sur nedbør. Kalking av sure vann og vassdrag blir utført som mot-
tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape livskraftige fiskemiljø til 
rekreasjonsfiske. Det har lykkes Aust- Agder å få tilbake laksen i elvene etter kalking. 
I 1985 fantes det laks i bare ei elv, Storelva, ellers var alle laksestammene utryddet. 
Nå har det etter utsetting av yngel fra Storelva blitt etablert laks i sju elver i fylket. 
Kalkingen foregår med hovedfokus på laks, ved at pH justeres opp med mer kalktil-
førsel (fra 6,0 til 6,4) i perioden på forsommeren hvor smolten vandrer ut i sjøen.  Vi 
fikk besøke kalkdoseringsanlegget i innløpet til Storelva, hvor det daglig røres inn 
rundt 4 tonn kalk i elvevannet. Storelva er forøvrig den elva det har blitt brukt mest 
penger på å kalke i Norge.

Fiskeørna. Foto: Anders Johan Konnestad

Gærningen hadde fått hard medfart 
i ræva. Foto: Kristine Lund Bjørnås
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Den nylig ferdigmerkede pilegrimsleden i Follo får nå midler over statsbudsjettet. 
Studenter ved UMB har gode forslag til hvordan pengene kan brukes til å trekke 
flere vandrere. 

- Studentenes kreativitet smitter også over på oppdragsgiver, sa John Obstfelder, markedssjef for Ungt Entreprenørskap (UE) Ak-
ershus, under jurymøte for å kåre vinnerne på gründercampen i  naturbasert reiseliv. Den todagers gründercampen inngikk som 
en del av REIS200-emnet, og er et samarbeid mellom Næringslivskontoret ved UMB, Institutt for Naturforvaltning (INA), Han-
delshøyskolen ved UMB og UE Akershus.- Gründercampen var svært vellykket med 30 deltagere, og noe vi nok skal ha inn som et 
fast arrangement i REIS200, sa Sjur Baardsen ved INA.

Pilegrimsledene i Norge er nasjonale kulturminner i levende bruk, og i statsbudsjettet for 2013 er det foreslått avsatt to mil-
lioner kroner for å videreutvikle disse som reiselivsmål. For å skape et tilbud til vandrere, trengs stien å fylles med innhold i 
form av overnattingssteder og andre servicetilbud. Studentene fikk i oppdrag å utvikle forretningsideer for videreutviklingen av 
pilegrimsleden i Follo. 

Gruppen som fikk prisen for den beste totale løsning foreslo et tilbud rundt nattvandring, en egen pilegrimspakke og en egen 
pilegrims kolleksjon. Førstepremien er en reise til Nidaros (Trondheim) der gruppa skal presentere sitt vinnerforslag under den 
nasjonale pilegrimskonferansen. 

- Vi ønsker å lage et arrangement som blir en kjent og populær begivenhet, to ganger i året. Det skal kalles Nattvandring, og være 
en stemningsfull tur- og kulturopplevelse langs pilegrimsleden i Follo på kveld/nattetid. Aktuelle arrangement under Nattvan-
dring kan blant annet være markeder i Son som tilbyr/selger kortreist mat og drikke, effekter og suvenirer, samt musikk og teater 
fremført av elever i lokale skoler. Vi ønsker også å opprettholde populariteten ved hjelp ev et VIP-fordelsprogram (Very Important 
Pilegrim) for de som er ekstra engasjerte, skriver vinnerlaget i sin prosjektbeskrivelse. Her foreslår de også en kleskolleksjon og 
en pilgrims pakke som del av VIP-programmet.

Det ble også delt ut en pris for den mest kreative løsningen. Denne gikk til en webløsning som skal la pilgrimsvandrere lage og 
dele sin egen vandrerbok på nett, en bok som kan trykkes som en hardcover bok om ønskelig etter at turen er ferdig.

Forslagene ble blant annet vurdert på grunnlag i hvilken grad løsningen var nyskapende, i hvilken grad prosjektbeskrivelsen tyde-
liggjorde løsningen, i hvilken grad det var en rød tråd i prosjektbeskrivelsen, i hvilken grad det var foretatt en lønnsomhetsvurder-
ing og i hvilken grad gruppa klarte å selge ideen til juryen.

Vinnerlaget på Gründercamp i naturbasert reiseliv fikk prisen for beste 
helhetlige løsning med et forslag om opplevelsesbasert nattvandring langs 
pilegrimsleden i Follo. Fra venstre: Thora Helene Støren og Kristoffer Karlsen. 
Ikke tilstede: Karoline Skaar Amthor. Foto: Gisle Bjørneby

Naturbasert reiseliv

Prisen for 'mest kreative løsning' gikk til Mathias Storm Michelsen, Anita Natvik 
og Per Erlend Enebo (f.v) for forslaget om en nettbasert vandrebok. Foto: Gisle 
Bjørneby

Gründercamp om pilegrimsleden

Tekst: Kristine Løwe, Stian Stensland, UMB  
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Nettopp bredden i studiet gjør at studentene får seg meget 
spennende jobber. Det ser vi fra arbeidsmarkedsundersøkelsene 
vi har gjort. Nytt i år er at flere av UMBs egne studenter har opp-
daget studiet og de mulighetene det gir. Vi har god kontakt med 
næringa og forvaltningsapparatet, og har i tillegg flere forskning-
sprosjekt som studentene kan delta aktivt i. Spesielt populært 
har det vært å skrive masteroppgave om forvaltning og turisme 
i nasjonalparker der vi nå ser en statlig satsing. Fisketurisme, 
sportsfiske og villaksforvaltning har INA også flere prosjekt på. 
Nytt er det at vi nå også skal frambringe bedre kunnskap om det 
naturbaserte reiselivet i Norge og bedriftene der. Her har vi 4 
studenter som er med på banebrytende arbeid i samarbeid med 
forskningsmiljø i Sverige og på Island.
 Studiestart for de nye studenter startet som vanlig med 
emnet REIS202 utmarksnæring og en 5-dagers utferd til Hal-
lingdal. Her møter vi bedrifter, ordførere, forvaltningen og andre 
aktører innenfor reiseliv og utmarksnæring. I tillegg bidrar utfer-
den til å sammensveise de nye studentene. 

Årets kull er på 18 studenter. Det er opp med 7 fra 
i fjor. Økningen skyldes nok at mange har fått opp 
øynene for at INAs master i naturbasert 
reiseliv ligger i skjæringa mellom folks fritidsbruk, 
naturforvaltning og næringsutvikling. I dette nye 
arbeidsfeltet ligger det mange utfordringer og 
muligheter i årene som kommer.    

Rekordinteresse for 
naturbasert reiseliv

På Fagerdalen Støl i Hol kommune byr budeie Anne Lise 
Søndrol (t.h) på et vidt spekter av selvlagede støls- og 
meieriprodukter. Kjempegodt og matkultur i høysetet istem-
mer (f.v) Anita Natvik (Ås), Maren Kjølberg (Vestby), Lena 
Elgaane Selstad (Drøbak) og Mariken Kjøhl (Bærum) mens 
de forsyner seg av blant annet asningukaku, mjølkekaku,
rømmegrøt, og kyost. 

På vandring inn til Iungsdalen Turistforeningshytte hvor vi 
tilbringer 2 døgn. Stikkord: lokalmat, Eivind Fredlaus teater, 
kurs, stølsdrift, og fjellrock.  

Tekst/foto: Stian Stensland, leder masterprogrammet naturbasert reiseliv.
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Naturbasert reiseliv

Flere bilder fra REIS 202

På Iungsdalen Turistforeningshytte er de 100% sjølforsynt 
med kjøtt, fisk og meieriprodukter. Pål Adrian Clausen Ryen 
(Finnsnes i Troms) har tatt fjøsstellet og melking. Nå skal 
melka separeres og bli fløte. 

På Iungsdalen Turistforeningshytte legges det inn fjøsstell og melking. Studieansvarlig Stian 
Stensland går her foran med et godt eksempel og skaffer fersk melk til frokosten.

Åtte melkekyr på Iungsdalen produserer mer melk enn gjestene kan drikke. Etter at fløten 
er separert ut, går mye av skumma melka til grisene. Til neste år havner kjøttet på bordet på 
Iungsdalen. Ole Gunnar Skinnes (Krødsherrad) er dagens mann for disse lekkerbiskene. 

Guidet fluefiske og kasteinstruksjon i Hemsila med guide og fisketurismegründer Tor Grøthe. 
Hemsedal trekker skarer med fluefiskere hvert år til det som mange regner som Norges beste 
ørretelv takket være en aktiv grunneierforening. 

Studieveileder Mariken Kjøhl svinger fluestanga for første 
gang i Hemsila under instruksjon av guide Tor Grøthe. 
Hemsedal trekker skarer med fluefiskere hvert år til det 
som mange regner som Norges beste ørretelv. Kanskje øker 
andelen kvinner etter hvert også. 
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Skog

Det ble en lykkens dag 26.oktober for de fem skogfagstudentene som fikk hvert 
sitt stipend på 50 000 kroner fra Skoglauget, utdelt av landbruksministeren Trygve 
Slagsvold Vedum. Den beste av de beste, Silje Underland Lysbakken, fikk ytterligere 
50 000 kroner for årets beste masteroppgave. Det er ingen tvil om at næringen 
ønsker skogfagstudenter.

-Skogbruket er en langsiktig næring som er helt avhengig av kunnskapsbaserte avgjørelser og kompetanse. 
Derfor er det veldig hyggelig for meg, både som statsråd og skogeier, å få lov til å dele ut disse stipendene 
til dere som nå skal løfte det norske skogbruket frem, sa Trygve Slagsvold Vedum under tildelingen. (Kilde: 
www.regjeringen.no)

Silje Underland Lysbakken, Ole Erik Dufseth, Hans Asbjørn Sørlie, Ellen Cathrine Burchardt og Johan Ludvig 
Fjeld var velfortjente stipendmottakere denne dagen.

Det er for første gang at Skoglauget deler ut masterstipend til skogfagstudenter. Skoglauget er en organisas-
jon som består av 32 medlemmer fra ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Målet til organ-
isasjonen er å knytte utdanning og næring tettere sammen. 

Beste halvdel av kullet (maks 8 studenter) belønnes med 50 000 kr ved fullført mastergrad i skogfag. Fo-
rutsetningen for å motta stipendet er at studenten har fullført masterstudiet på to år. Den beste halvparten 
av kullet velges på bakgrunn av gjennomsnittskarakter fra masteroppgave og alle emner som er inkludert i 
masteroppgaven. Karakterene vektes ut i fra størrelse på emnet/antall studiepoeng. 

Stipendutdeling i Landbruks- og 
Matdepartementet
Tekst/foto: Ida Marie Strekerud




