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e-post.     

Det finns många klichéartade sätt 
att skriva en inledning på; att det är ny 
redaktör som tagit över tidningen har ni 
säkerligen redan insett. Med mig har jag en 
slipad redaktion som är lika ivriga som mig 
i arbetet med att skapa Sveriges överlägset 
bästa kårtidning, vilken tidningen för övrigt 
redan är. Direkt vill jag passa på att tacka 
den tidigare redaktören, Matilda ELIT Brink 
som även har bidragit till detta nummer. 
Med temat grönt hoppas vi jaga bort de sista 
resterna av eventuella vinterdepressioner hos 
er läsare. 
 Detta nummer har en nyckfull blandning 
i sitt innehåll som dock håller hög klass. Det 
finns många nya ansikten som vill presentera 
sig för er läsare. Jag anser att det är viktigt att uppmärksamma allt bra som sker runt 
universitet och Kåren. 
 Under det senaste året har SLU tyvärr drabbats av besparingar som på allvar ska 
realiseras i år. Jag trodde själv inte att det var sant när besparingarna blev utannonserade; 
hur kan man skära ner på utbildningar som Sveriges livsmedelsförsörjare är starkt 
beroende av? Hur kan man skära ner på utbildningar som leder till jobb och skapar nya 
jobb? Hur kan man skära ner på utbildningar som framtida generationer är beroende av?  

Erik Gullers 
Redaktör 2012

En klichéartad introduktion 

För er som har väntat - Fråga 
Jyns är tillbaka, se sida 14. 
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Ultuna Studentkår
Duhrevägen 6

Box 7074 
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 30 50 

Jourhavande ultunesare kan du ringa 
om du behöver någon att prata med. De 
hjälper dig att få kontakt med ett proffs 
om det behövs, men ställer även upp 
som lyssnande kompis. Självklart har de 
tystnadsplikt.

Wictoria FRÄCKA FRÖKEN Bondesson                             070-344 69 94 
(Ansvarig för studiesociala frågor)   
Erling DRILLEN Strandberg                            070-620 45 16
(Inspektor) 
Marcus POWERSHIFT Hallenberg                            072-732 81 31
(Nionde ledamot)

Akutkort
Jourhavande ultunesare 

Emergency card
Union members on duty

Från Arkivet...

Missa inte nästa 
Kårmöte 22 mars! 

foto Elin Stahre

I Kårens arkiv finns det mer än bara dammråtter. 
Läs arkivariens egna berättelse på sidan 14. 
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Sofie FYYR Orvestedt 
Befattning: Kårhusmästare 
Program: Biologi och miljövetenskap 
Härkomst: Gävle 
Inskrivningsår: -09  
Min stora idol som liten: Mel C i Spice 
Girls 

Fredrik STARSTRUCK Murray
Befattning: Kassör
Program: Ekonomagronom
Härkomst: Norberg, Västmanland
Inskrivningsår: -10
Min stora idol som liten: Den i byn som 
för stunden hade störst traktor!

Madelene Rydh 
Befattning: Informationsansvarig 
Program: Husdjursagronom 
Härkomst: Västerås, Västmanland 
Inskrivningsår: -09 
Min stora idol som liten: Bamse. Han var 
alltid snäll och fixade så mycket. 
Det låter ju lite töntigt, men om man 
tänker på det är ju Bamse faktiskt rätt 
häftig. Tänk på alla gånger han vann 
över Krösus Sork, och vem vill inte ha 
en kompis som Skalman?

Mattis HERKULES Jansson 
Befattning: Ordförande
Program: Ecology MSc (examen från 
kandidatprogammet i Biologi och 
Miljövetenskap 2010)
Härkomst: Järlåsa, 3 mil väster om 
Uppsala
Inskrivningsår: -07
Min stora idol som liten: Michael 
Johnson (nittiotalets sprinterfenomen)

Märit Gynnå
Befattning: Sekreterare
Program: Husdjursagronom
Härkomst: Karlstad, Värmland
Inskrivningsår: -09
Min stora idol som liten: Jag hade noll 
koll på kändisar, så jag brukade bara säga 
samma person som mina kompisar sa.

Sofia SPRILLANS Sollén-Norrlin
Befattning: Vice ordförande med ansvar 
för utbildningsfrågor
Program: Agronom landsbygdsutveckling
Härkomst: Skultuna/Haraker, 
Västmanland
Inskrivningsår: -10
Min stora idol som liten: Frodo i Sagan 
om Ringen (böckerna då förstås)!

Ultuna studentkårs styrelse 2012

Sedan årskiftet har ULS nya styrelse intagit 
sina positioner, redo att ta sig an Kårens 
alla utmaningar. Kom ihåg: vi finns där för 
dig, så maila eller kom förbi styrelserummet 
i Kårhuset på lunchen om du har frågor, 
funderingar eller bara vill snacka med oss 
som representerar dig som student gentemot 
universitetet. Men vilka är vi egentligen? 

Jakob Eriksson
Befattning: Ansvarig Näringslivs- och 
omvärldskontakt
Program: Mark/växt agronom
Härkomst: Orust, Bohuslän
Inskrivningsår: -10
Min stora idol som liten: Min kusin Emil 
som var snäll och stark.

Wictoria FRÄCKA FRÖKEN 
Bondesson 
Befattning: Studiesocialt ansvarig 
Program: Ekonomagronom 
Härkomst: Värmlandstös 
Inskrivningsår: -09 
Min stora idol som liten: Ronja 
Rövardotter. Jag hade någon vild idé 
om att klä mig i jutesäckar och springa 
runt i skogen själv. Det sker inte lika 
frekvent idag, skogen är inte lika djup på 
Upplandsslätten som i Värmland.

Marcus POWERSHIFT Hallenberg 
(saknas på bilden)
Befattning: Nionde ledamot
Program: Ekonomagronom
Härkomst: Motala/Östergötland
Inskrivningsår: -09
Mina stora idoler som liten: Kiss

text Styret
foto Oskar Frelin
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Vägen från examen till nuvarande anställning: Under mina 
sista studieår studerade och jobbade jag på Cemus - centrum 
för miljö- och utvecklingsstudier med kurser för studenter. 
Där lärde jag mig oerhört mycket om de frågor jag jobbar med 
idag. Jag fick ett gott kontaktnät med framstående personer 
inom det område jag helst ville arbeta med - de globala 
överlevnadsfrågorna. Jag hade några kortare jobb på olika 
institutioner på SLU också. Efter tre-fyra års deltidsjobb på 
Cemus sade jag upp mig för att testa vingarna på riktigt. Jag 
var nu klar med min examen. Jag såg en annons i DN om 
jobbet på Kooperation Utan Gränser och sökte det mest på 
skoj, utan vidare förhoppning. Men det gick vägen! Direkt 
hamnade jag på ett jobb där jag på heltid kunde ägna mig 
åt de frågor som engagerade mig mest. Det har varit otroligt 
spännande och intressant.

Om jobbet: Kooperation utan gränser och Vi-skogen är två 
biståndsorganisationer som jobbar för en rättvis och hållbar 
värld fri från fattigdom. Båda organisationerna fokuserar 
på landsbygdsutveckling och stöd till bondeorganisationer i 
syd för att de ska kunna stödja sina medlemmars behov och 
rättigheter. Stödet handlar om hur bönder kan förbättra sina 
odlingar, bli mer marknadsmässiga i sin produktion och hur 
deras organisationer kan bli bättre på att lyfta sina röster mot 
regeringarna i sina länder. I mitt jobb har jag bland annat varit 

ansvarig för att ta fram vår miljö- och klimatpolicy liksom att 
ge stöd till all personal för att integrera miljö- och klimatfrågor 
i biståndsprojekten. Jag gör en hel del resor där jag bland 
annat gör miljökonsekvensbedömningar och följer upp hur 
det går i de olika projekten. Vi arbetar i 26 olika länder, men 
jag har mest rest i Östafrika där Vi-skogen arbetar. Jag har 
också jobbat en del med påverkansarbete kring klimatfrågan i 
Sverige. Just nu ägnar jag mycket tid åt Vi-skogens arbete med 
klimatkompensation.

Något som jag har tagit med mig från studentlivet:
Att man når absolut bäst resultat genom att samarbeta med 
varandra. Jag älskade den andan på SLU.

Speciella minnen från SLU och Kåren:
Oj, det är många. Jag var med som dansare i spexet flera år, 
det var oförglömligt roliga stunder. Alla middagarna och 
fylleristernas upptåg har också gjort intryck på mig. Att få 
komma in i lantbrukets värld under introkursen LG1:an, 
vilket var rätt så nytt för mig, vidgade mina vyer och har till 
stor del format mina grundläggande värderingar om att det är 
naturens lagar och planetens avgränsningar som måste styra 
det mänskliga handlandet. ö

Alumnen

Namn: 
Hanna Wetterstrand

Program och inskrivningsår: 
Agronom med inriktning 
miljöekonomi -97

Aktuellt arbete: 
Ansvarig för miljö- och 
klimatfrågor på Kooperation 
Utan Gränser och Vi-skogen

intervju Madelene Casselbrant
foto privat
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Ett nytt år fyllt av förväntan och 
spänning har nu tagit sin början. 
Tvärtemot vissa spådomar och 
skräckscenarion är jag säker på att vi 
kan möta år 2012 med lika mycket 
glädje och förhoppning som tidigare 
år. För Kårens del var det snarare 2011 
som var en prövning, då detta år var 
det första helåret utan kårobligatorium. 
Tack vare ett bra arbete av engagerade 
funktionärer och medvetna ultunesare 
har vi en stabil grund att stå på när vi 
nu påbörjar ett nytt år, under vilket 
Ultuna studentkår firar 80 år. Denna 
händelse går naturligtvis inte obemärkt 
förbi, utan kommer att firas under 
hösten. Jag ser verkligen fram emot 
att leda Kåren under denna högtidliga 
period.

Under 2011 drabbades SLU av en 
hård budgetnedskärning. Det minskade 
bidraget till grundutbildningarna 

Ungdomlig 80-åring till din tjänst

Represent yourself
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From a recent survey we conducted 
among PhD students, it seems that 
one of the main needs for them is 
to be represented. Well, SLU offers 
plenty of opportunities for having such 
representation and make your voice 
heard. 
 The directive structure of the faculty 
is organized so that in almost every 
commission we have the right of having 
a PhD student that speaks for us, and 
in many cases we have the right to vote. 
Still we are struggling to find people 
willing to take that role. We are lacking 
many people willing to follow actively 
what is going on inside SLU.

kan komma att medföra risker för 
kvalitetspåverkan. Således blir det extra 
viktigt med utbildningsbevakning, ett 
arbete som är helt beroende av antalet 
medlemmar i Kåren. Därför är det 
med glädje jag noterar att så många 
väljer att vara med i Kåren, trots att 
kårobligatoriet har upphört. Det ska 
dock påpekas att Kåren finns till för alla 
studenter på Ultuna, inte bara de som är 
kårmedlemmar. Alla är alltså välkomna 
till Kåren och Kårhuset. 

Nu när ljuset så sakteliga återvänder 
till våra breddgrader vill jag passa på att 
önska er studenter och kårfunktionärer, 
både gamla som nya, en bra start på det 
nya året. Kom ihåg att pluggande inte 
är allt här i livet, utan att det ibland 
kan vara bra att släppa böckerna med 
blicken och göra något annat. För min 
del handlar det då allt som oftast om 
ett träningspas eller en tur till något av 

de trevliga naturområden som vi finner 
i detta vackra landskap. Detta har varit 
till stor hjälp för mig under mina år här 
på Ultuna och min uppmaning till er är 
därför att ta tillvara på de möjligheter 
som finns här och nu. Det kommer ni 
att ha glädje av! ö

Mattis HERKULES Jansson
ULS Ordförande 2012

The new year has started, and the ULS 
PhD board and council are reorganizing, 
trying to find a structure that can be 
effective for that representation. 
 What we now ask every PhD student 
is just that: represent yourself. Come, 
write, and tell us directly what you want 
us to do. And what you want to do 
yourself.  ö

For more information, have a coffee 
with Lorenzo.Menichetti@slu.se.

Lorenzo Menichetti
Chairman of the ULS PhD Student council

Vi ger våra  
medarbetare 
möjligheter ... 

www.lrfkonsult.se

...att växa med våra kunder
Det krävs för att vi ska bli Sveriges bästa rådgivningsföretag!

Varje dag hjälper vi på LRF Konsult 
företagssamma människor runt om i 
landet att förverkliga sina drömmar 
och idéer. Företagare kan tack vare 
vår kunskap och rådgivning utveckla 
sina företag. 

Vårt löfte är att vi gör det lättare att 
vara företagare och vi gör det genom 
att erbjuda kvalificerad rådgivning 
inom ekonomi, juridik, affärs- 
rådgivning och fastighetsförmedling.

Det innebär att vi ger dig möjlighet 
att med din kompetens och ditt 
arbete åstadkomma skillnader som 
faktiskt märks för våra kunder.

På lrfkonsult.se hittar du aktuella 
lediga tjänster.
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Styret informerar

Sköna sommarveckor i Arons Hus

Nu är det hög tid att anmäla sig till utlottningen av sommarveckorna (vecka 22-34) i Arons Hus, Kårens eget semesterhus i Båstad.  
Anmälan görs till ULS sekreterare på uls_sekr@stud.slu.se, eller genom att lägga en lapp i sekreterarens fack i kårhuset.  Skriv 
namn, adress och max tre önskade veckor i prioritetsordning. Sista anmälningsdag är 20 mars och resultatet av lottningen meddelas 
senast 1 april.
 Kom ihåg att det är fritt fram att hyra semesterhuset under resten av året också. Då är det först till kvarn och det går bra att hyra 
både helger och hela veckor.

Mer information hittar du på 
www.ultunastudentkar.se

Swedbanks miljö- och energistipendium

Swedbanks miljö- och energistipendium är en belöning om 10 000 kronor för ett framstående arbete för den lokala eller globala 
miljön, alternativt energifrågor. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om naturresurserna och människans hållbara nyttjande 
av dessa eller uthållig energianvändning/produktion. Exempel på insatser som kan belönas är examensarbete, opinionsbildande 
verksamhet, ideellt arbete eller forskning inom miljö- och energiområdet.

Stipendiet delas ut till en studerande medlem i Ultuna studentkår (ULS) eller, inom cirka tio år från examen, till medlem som 
utexaminerats från utbildning vid SLU Ultuna. Studerande medlem är studerande vid grund- eller forskarutbildning vid SLU 
Ultuna. 

Lämna ansökan eller nominering till ULS ordförande senast 1 april.

I Arons Hus har mången ultunesare tillbringat en sommarvecka.
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Inspiration!
Boken ”Friluftsliv kring Uppsala”
www.skidspar.se
www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--friluftsliv/Vinteraktiviteter/

Vintersport och friluftsliv är två akti-
viteter som är samspelta med varandra 
och ett bevis på att svensken är en 
trogiven vintersportare är Vasaloppet, 
som sedan 1922 har gått från Sälen till 
Mora. Andra vintersporter förutom 
längdskidåkning är långfärdskridskor, 
vandring med camping eller varför 
inte SM i pimpling (Revsundssjön 
17-18 mars 2012, som arrangeras av 
Sundsjöfiskarna).  

Uppsalas natur 
Kring Uppsala kan man enkelt ta sig ut 
i naturen och det erbjuds aktiviteter för 
alla smaker. 
 Hågadalen – Hammarskog. Skidleden 
är 10 km lång och startar från Kung 
Björns hög till Hammarskogs herrgård. 
Leden går genom hedlandskap, tät 
skog och avslutas vid Ekolns strand. 
Ta stadsbuss 4 från centralstationen till 
Håga by. I Hammarskog tar du buss 107 
tillbaka till centralstationen.
 Skogsvallen i Storvreta. Har under 
vårvintern preparerat en slinga med 
konstsnö av varierande längd. Ett 
spårkort köps enklast på Ica Solen i 
Storvreta för 40kr/dag. Ta buss 115 
från centralstationen till Skogsvallens 
hållplats. 
 Sunnersta Alpincenter. Den lokala 
slalombacken, har dock inte lika hög 
kvalité som Åre, men vem kan cykla från 
Ultuna till Åre på 10 minuter? 
 Fjällnora. En mycket fin tur för 
långfärdskridskorna, när isen på sjöarna 
Trehörningen och Ramsen är tillräckligt 
bra plogas en slinga på sammanlagt 
10 km. Ifall fötterna behöver tinas 
upp är Fjällnoras friluftsgård ett 
varmt alternativ. Ta buss 809 från 

centralstationen till Fjällnora hållplats 
och promenera till friluftsgården.  

Biologen talar
Jag uppmuntrar er alla till att stanna upp 
och läsa av vinterns tecken. Det är full 
fart på både fåglar och däggdjur, vilket 
ger möjligheter att lyssna på kvitter och 
spåra i snön. När du sitter i solskenet 
och fikar är det stor chans att du hör 
talgoxen och blåmesens sång eller kanske 
ser en ekorre hoppa förbi. 

text & foto Linnea Aronsson, 
        Miljöutskottet  
  

Tips för den fikasugne
En klassiker för den ambitiöse är 
pinnbröd då det krävs en eldstad, pinne 
och lite tålamod. Blanda 5 dl mjöl, 2 tsk 
salt, 2 tsk bakpulver och 2 dl vatten till 
en smidig deg. Snurra den runt en pinne 
och grilla den över glöden tills den blir 
gyllenbrun.  
 För den som har krut i benen är 
jägarsnus ett bra alternativ, enkelt och 
alltid gott! Blanda ihop russin, nötter 
och choklad och så är det klart!  
 Personligen är det oslagbara 
alternativet varm choklad. Värm upp 4 
dl mjölk, 2 msk kakao och 2 msk socker. 
Vispa ihop, häll upp i termosen och gå 
ut! ö

Den svenska naturen är under vintertid ett gnistrande landskap, med spännande möjligheter 
där endast fantasin sätter gränser. Naturintresse, jakt och friluftsliv är livsstilar som under den 
svenska historien utvecklats till rörelser och som idag engagerar många människor. En central 
faktor till detta är allemansrätten och vår vackra växlande omgivning.  

Ett paradis av snö och is…

Hågadalens skidspår, med utsikt över Kung Björns hög.
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Tillgodoräknande av fristående kurser
Många program har valfrihet inom programmen då det någon 
termin finns fler kurser inlagda i ramschemat än vad som går 
att läsa samtidigt. Det varierar mycket mellan program men 
många har också möjlighet att välja till andra kurser än de som 
ligger i ramschemat, dock är det viktigt att kolla så att det blir 
rätt i slutändan så att kursen du vill välja till verkligen går att 
tillgodoräkna i examen. 
 Beslut om sådant tillgodoräknande tas av 
programstudierektor och utbildningsutskott/programnämnd 
där Kårens studieråd och jag som vice ordförande granskar så 
att besluten går rätt till. 
 Ett tips innan du väljer till kurser är att se över vilka kurser 
du tänker läsa under hela utbildningen och kolla med din 
programstudierektor för att se att det fungerar. Uppmana 
gärna programledningen och/eller studierådet för din 
utbildning att arrangera en informationskväll/frågestund inför 
kommande kursval om något liknande inte redan arrangeras.  

Välj kurser efter intresse
Valet av kurs ska förstås styras av intresse, det är nu under 
studietiden vi kan njuta av lyxen att lära oss så mycket 
som möjligt av det vi är intresserade av utan de höga 
prestationskrav som oftast råder i arbetslivet. 
 Det är också viktigt att påminna sig om att utbildningen 
utgör en viktigt kunskapsgrund, men att mycket återstår att 
lära sig senare när man kommit ut i arbetslivet, utanför SLU:s 
föreläsningssalar. 

Färre fristående kurser att välja på i år
Som tidigare informerats om får SLU kraftigt minskade anslag 
från Landsbygdsdepartementet för 2012 och som en följd av 
detta ska nu 30 miljoner kronor sparas in från utbildningar på 
grund- och avancerad nivå. 

En konsekvens är att utbudet av fristående kurser (alltså kurser 
som inte ligger i ramschemat för något program) bantats rejält, 
speciellt på NL-fakulteten som innan hade många spännande 
kurser att välja bland. Alla fristående kurser (alltså kurser som 
inte ligger i ramschemat för något program) på NL försvinner 
till höstterminen 2012 förutom följande tre kurser som 
”räddats”:

•	 BI0872 Viltbiologi   
•	 BI1011 Bin, biodling och pollinering 
•	 LB0061 Ecology of farming and food systems 

Beslutet innebär en minskning med över 20 fristående kurser 
på grund- och avancerad nivå. Dessutom tas en programkurs, 
BI1090 Plants and fungi, bort från masterprogrammet 
Ecology. Undantaget den är ingen av de kurser som tagits 
bort kopplade till något program, men programstudenter får 
betydligt svårare att hitta kurser att spetsa sin utbildning med. 
 Ett tips är att leta efter kurser som ligger i andra 
ramscheman men som eventuellt fler studenter kan söka om 
förkunskapskraven är uppfyllda, samt eventuella fristående 
kurser på andra fakulteter. 

Du kan vara med och påverka
Nu under våren fortsätter kårens arbete med att aktivt delta 
och påverka de beslut som fattas, detta för att konsekvenserna 
av besparingarna ska bli så lindriga som möjligt. 
 Genom att sitta med i alla beslut som rör de utbildningar 
ULS studiebevakar driver jag som vice ordförande, ordförande 
Mattis och Kårens sex studieråd fram studenternas åsikter 
i stort som smått. Men vi studenter är många och med en 
mångfald av åsikter, varför vi gärna ser att så många som 
möjligt kommer med frågor, funderingar och förslag.

Samtidigt som sista datumet för att söka kurser till höstterminen närmar sig är det dags att 
fundera på vad man vill få ut av sin utbildning under följande termin. Att välja kurser som lig-
ger utanför sitt programs ramschema kan vara ett sätt att spetsa till sin utbildning, men regel-
verk och besparingar försvårar detta. Kårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor  
ger dig tips och råd inför dina kursval.

Optimera din utbildning
- att tänka på inför kursvalet



11

Kurser som tas bort inför våren

•	 BI1042 Kryptogamer och naturvård
•	 BI1043 Vallfoder – odling och utfordring
•	 BI1069 Vinodling
•	 BI1090 Plants and fungi
•	 BI1091 Skoglig dendrologi
•	 BI1182 Viltförvaltning i teori och praktik
•	 BI1186 Food in Europe
•	 BI1187 Food in Europe – for students in food science
•	 LB0041 Agrarhistoria grundkurs
•	 LB0071 Agrarhistoria, enskilt arbete
•	 LV0083 Mat, miljö, klimat
•	 MS0037 Statistik för biologer I
•	 MS0041 Analys av kategorisk data
•	 MS0062 Varians och regressionsanalys
•	 MX0094 Miljö och djuretik
•	 MX0106 Naturvägledning för yrkesverksamma – praktisk 

och teoretisk grundkurs
•	 MX0108 Sustainable use of Natural Resourses, 

International Course
•	 TE0007 Geografisk analys( med GIS och andra verktyg)
•	 TN0269 U-landsteknik
•	 TN0280 Biologiskt avfall och kretslopp

text Sofia SPRILLANS Sollén-Norrlin
foto Oskar Frelin

Som student kan du påverka genom att i mindre frågor prata 
direkt med kursledning/lärare, eller prata med och engagera 
dig i ditt studieråd. En del övergripande frågor och kniviga 
problem tas med fördel också direkt med vice ordförande. 
 Den långsiktigt viktigaste insatsen alla studenter bör göra 
är att skriva utförliga kursvärderingar. Med ett bra underlag är 
det lättare att säkra kvalitén i kurser och utbildningar och vår 
röst på SLU blir mycket starkare och trovärdigare.

Om du vill veta mer om de nya 
studentrepresentanterna för året, se 
kontaktuppgifter till de olika studieråden 
med mera så kika gärna in på den nyligen 
uppdaterade hemsidan: 

www.ultunastudentkar.se/utbildning

Vice kårordförande Sofia kämpar för dina rättigheter.   
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Gröna Ängder?
Kommer det att finnas några gröna ängder för framtidens Ultunesare att vandra över? 
Ultuna bebyggs liksom många andra bördiga områden i Sverige. Här och i resten av världen 
försvinner allt mer åkermark i allt snabbare takt samtidigt som behovet av mat och bioenergi 
ökar. Det är en ekvation som inte går ihop.

I dag har Sverige c:a 2,63 miljoner ha 
åkermark, vilket motsvarar 6,4% av 
Sveriges yta som kan jämföras med att 
skog täcker 69%. Den största delen av 
åkerarealen ligger dessutom i de mest 
expansiva områdena, så de senaste 30 
åren har åkerarealen minskat med 10% 
och minskningen går bara snabbare. 
Mellan 2006 och 2010 försvann 603 
hektar per år. 
 Ett av problemen är att åkermarken 
har ett för svagt lagstöd och kan därmed 
relativt lätt köpas upp för att bebyggas 
med bostäder, köpcenter, industrier och 
vägar, samtidigt som det också är lättare 
att bygga på åkermark än på exempelvis 
stenig skogsmark. 
 Ett annat, troligen större problem, 
är att alltför många inte förstår att 
det inte går att odla på vilken mark 
som helst och förstår därför inte heller 
vilka värden man förstör genom att 
bygga på åkermark. Tidsperspektivet 
är också alldeles för kort. Inom en 
kortare tidsperiod kan till exempel ett 
nytt köpcentrum vara positivt för ett 
område i fråga om arbete eller liknande, 
men över längre perioder har det en 
negativ inverkan då det börjar handla 
om hur vi ska kunna försörja oss själva 
och resten av världen på minskande 
arealer. Åkermark är en ändlig resurs 
med ett högt värde, särskilt om man 
räknar med det arbete som naturen och 
generationerna före oss har lagt ned på 
att skapa den åkermark vi har idag.
 Ett av många exempel är i Umeå, 
där IKEA är på väg att etablera sig i 

kanten av Röbäcksslätten. Slätten är än 
så länge relativt orörd och är Norrlands 
bästa jordbruksmark där SLU har en 
försöksstation och verksamhet har 
bedrivits sedan mitten av 50-talet. 
IKEA:s etablering sker visserligen på en 
del av slätten som är avsnörd av E4:an, 
men frågan är hur länge det dröjer innan 
fler företag också vill bygga där och på så 
sätt tar mer och mer av slätten i anspråk.
 Det finns dock ett förslag från 
Jordbruksverket till regeringen på att 
åkerarealen inte får bli mindre än 2,6 
miljoner hektar och inte bli mindre 
än 90% i något område jämfört med 
år 2000. Förslaget ingår i verkets 
preciseringar av definitionen av 
miljömålet ”ett rikt odlingslandskap”. 

Vill du veta mer om 
åkermarkens betydelse och 
försvinnande så finns det 
mycket intressant att läsa på 
Den goda jordens hemsida:  
www.dengodajorden.se

text Cecilia A’KANON Nilsson
illustration Lisa Ernefeldt

Jag kan bara hoppas att våra 
beslutsfattare får upp ögonen för hur 
viktigt det är att förvalta den åkermark 
vi har och där har vi ultunesare en 
viktig uppgift att fylla, att upplysa vår 
omgivning!  ö

Åkerarialen i Sverige har under de senaste åren minskat kraftigt.
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Vi är ett gäng vanliga studenter som 
brinner för likabehandlingsfrågor. 
Utskottet består av en ordförande och 
tre ledamöter samt andra välvilliga 
själar som hjälper till och engagerar 
sig utan en faktisk post i utskottet. 
 Vi arbetar nära Studiesocialt ansvarig 
i kårstyrelsen och har regelbundna 
möten där vi diskuterar likabehandling, 
uppkommande evenemang och 
problem som kan uppstå på Kåren. 
Ordföranden sitter dessutom med i 
NL-fakultetens likavillkorsutskotts-

möten där man försöker representera 
studenterna på ett givande sätt. 
 Problemet med Kåren ligger inte i 
att folk blir öppet trakasserade varje dag 
men faktum kvarstår att Kåren är väldigt 
nischad. LikeU försöker därför se till 
att sprida ett annat tänk för att bredda 
människors värderingar och samtidigt 
verka som trygghet för de som väljer 
bort Kåren för att de känner att de inte 
passar in. På så sätt vill vi locka fler till 
att engagera sig. Vi ska också hjälpa 
Studiesocialt ansvarig att ha koll på att 
Kåren följer sin likabehandlingsplan.
 Just nu jobbar vi mycket med att 
utveckla samarbeten med andra utskott, 
och med att fortsätta synas utåt mot 
studenterna. Samarbeten vi har på 
gång nu är främst med Kulturutskottet, 
International Committee (IC), 
och Småttingkommittén. 
Vi har planer på att uppmärksamma 

I juni 2013 firar Kungliga skogs- och 
lantbruksakademien (KSLA) sitt 
tvåhundrade verksamhetsår. Det ska 
firas i dagarna tre på tema dåtid – nutid 
– framtid. I höstas fick SLUSS, SLU:s 
samlade studentkårer, i uppdrag av 
KSLA att sätta samman en projektgrupp 
som på tema framtid ska arrangera den 
tredje dagen under jubileet. 
 Resultatet blev Framtidsprojektet, 
en tankesmedja som ska ge unga 
akademiker inom den gröna sektorn 
(där så klart alla SLU:s utbildningar 
ingår) chansen att fritt få filosofera över 
framtidens naturresursbruk. 
 Under ett års tid kommer gruppen att 

Vilka är LikeU?

Framtidsprojektet
En tankesmedja om framtidens naturresursbruk för 
den gröna sektorns unga akademiker

träffas cirka sex gånger och föreläsare och 
inspiratörer kommer att bjudas in för att 
höja nivån på diskussionerna. Resultatet 
av dessa diskussioner blir ett seminarium 
som framförs den tredje dagen under 
jubileumsdagarna. I publiken kommer 
många aktiva ur Sveriges lantbruks-, miljö- 
och skogsnäring att finnas. 
 Det är en mycket bra chans för dig som 
vill knyta kontakter, både med näringen 
och med andra studenter, och tycker om 
att diskutera möjliga framtidsscenarion.
 Första träffen hålls på KSLA:s kursgård 
Enaforsholm Fjällgård i juli. Självklart 
är alla resor till och från träffarna, samt 
boende, kostnadsfria.  ö

internationella kvinnodagen, 
International Day Against Homophobia 
and Transphobia (IDAHO), vi har också 
varit med och sammanställt studenternas 
rättigheter som förhoppningsvis 
ska skickas med i nästa nyhetsmail. 
Det finns även förhoppningar om 
att kunna vara ordentligt delaktiga i 
höstens välkomstveckor då det är då 
många beslutar sig för att engagera sig 
eller inte. Sedan blir det andra små 
trevliga evenemang under året som 
fortfarande är i utvecklingsstadiet.

Vi gillar dig!  ö

Läs mer på www.framtidsprojektet.com, 
är du intresserad så ska din ansökan 
vara inne senast 31 mars 2012. 

text Julia Fransson

text Andreas Nordh,
Ordförande i LikeU
foto Oskar Frelin
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Andäktigt tyder jag de snirkliga orden på dokumentet, 
spänningen stiger när jag inser att jag håller i studentkårens 
första stadgar, vackert nedtecknade med bläck. I arkivet 
vilar decennier och åter decennier av kårhistoria, redo att 
berätta om forna tiders småttingmottagningar, studentliv och 
middagar för den som är villig att låna sitt öra. 
   Ett sätt att förstå sin samtid är att studera historien. Detta 
är i allra högsta grad aktuellt på en så traditionsrik plats som 
Ultuna. Söker man i samtiden efter anledningar till att en 
grupp ungdomar rusar nerför en asfaltsbacke med en hjälpligt 
hopsnickrad farkost farande efter sig, söker man förgäves. 
Kälkåkandet har anor långt tillbaka i tiden, redan 1852 
diktade Prins Gustaf en Kälkbackssång med dedikationen 
”De kälkåkande på Ultuna vänskapsfullt tillegnad”. 
Småttingveckornas kälkrace är ett sätt att hålla traditionen vid 
liv. Kanske kommer vintervarianten
dammas av någon solig vinterdag, vem vet?
   Är man en historienörd av stora mått är arkivarie det 
ultimata kåruppdraget. När min företrädare Märit Hedén 
Gynnå visade mig arkivet var det kört. Det var kärlek vid 
första ögonkastet. Eller möjligtvis andra. Hur skulle jag kunna 
tacka nej till all hvisdom som väntade mig om jag antog 
erbjudandet om att bli arkivarie? Det gick ju bara inte, så nu 
sitter jag som arkivarie för Ultuna studentkår och jag tackar 
för ert förtroende. Mitt uppdrag är att förvalta studentkårens 

Andaktsfullt i arkivet

Hej Jyns! 

Jag bor på Kronåsen och jag är orolig för att jag ska förfrysa 
där, därför undrar jag vad du gör för att hålla värmen under de 
kalla vinternätterna? 

/Husdjursagronom
 

Jyns svarade
 
I denna kalla nord har man alltid frusit kallt under vintern. 
Klagan hjälper icke till. Det finns dock några kloka råd som 
alltid hjälpt den illa frusne. Se till att klä dig i en ordentligt 
fåraskinn eller be att få köpa skinnet från din grannes 
avmagrade tjur. Be gärna din granne komma över så att ni 
varandra kan värma.  Ister kan dig även hjälpa för att dig mot 
kyla fjärma.
 

Fråga Jyns är Ultunesarens frågespalt. Här kan du ställa frågor 
om allt mellan sol och gyttja. Kan kossor resa sig efter att man 
vält dem? Vad händer efter döden? Eller vart tog den där svarta 
jackan vägen som jag glömde på Älgmiddagen? Jyns har svaret, 
så maila din fråga till honom på fraga_jyns@hotmail.se

arkiv. Det innebär att jag fortsätter min företrädares excellenta 
arbete med att ordna, sortera och städa. Ibland ägnar jag mig 
åt detektivarbete också. När jag inte röjer eller gräver i arkivet 
läser jag första året till landsbygdsutvecklingsagronom. 
   Jag fick frågan om jag har någon favoritpryl i arkivet. 
Jag skulle vilja säga att det är mångfalden som gör det. Allt 
från handskrivna stadgar till pinsamma festfoton till en 
konservburk med pyttipanna av okänt ursprung. Arkivet är till 
för alla! Vill du göra mig sällskap på en tur till det förflutna så 
är du mer än välkommen.   ö

 
 text Julia Löf

foto Elin Stahre

Fråga Jyns

Kårens arkivarie Julia Löf trivs bland hyllorna
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Så var det alltså äntligen dags för EDM, IAAS årliga 
Europamöte som alltid arrangeras under nyårsveckan. Där 
träffas inte bara alla National Directors från Europa, utan 
även andra medlemmar är inbjudna, liksom länder från 
andra världsdelar. I år var vi inte mindre än åtta entusiastiska 
IAAS:are som åkte till Slovenien: tre som inte fick nog vid 
fjolårets möte i Schweiz och fem nya som såg fram emot 
deras första IAAS-resa. Vi startade från Arlanda en tidig 
morgon och ett par timmar senare var vi framme i Sloveniens 
huvudstad Ljubljana. Här möttes vi av många nya ansikten 
men det blev också en hel del kära återseenden från tidigare 
resor. Senare på kvällen hölls öppningsceremonin med veckans 
första vinprovning, ackompanjerat med dragspelsmusik och 
traditionell dansuppvisning av urtypiska gubbar och gummor. 

Happy New 2012 from the sunny side of the Alps!

Söta studiebesök 
De följande dagarna var fyllda av föreläsningar och 
studiebesök. Hos House of Honey fick vi lära oss om konsten 
att producera honung och testa olika smaksättningar. Det 
bjöds även på honungslikör, något som tyvärr låter betydligt 
godare än det faktiskt är. Mer provsmakning blev det när vi 
besökte Oljarna Fram som tillverkar pumpaolja. Tyvärr fick 
vi inte se hur själva produktionen går till eftersom vi lyckades 
pricka in den enda veckan på året när fabriken höll stängt. 
Vi blev i alla fall några spännande pumpa-fakta rikare, visste 
ni till exempel att det går åt cirka 33 medelstora pumpor för 
att tillverka en liter olja? Veckans andra vinprovning gick av 
stapeln på Faculty of Agriculture and Life Sciences, tätt följt av 
den tredje i vinkällaren till Jarenina Castle där vintillverkning 
ska ha ägt rum redan på mitten av 1100-talet. 

Juleljus i stort och smått 
Vi hann dessutom med lite sightseeing i Ljubljana som sägs 
var en av Europas vackraste huvudstäder där arkitekten Jože 
Plečnik i princip fått fria händer att återuppbygga stadskärnan 
efter jordbävningen 1895. Nu i juletid hade någon annan 
istället fått fria händer för att med ljusslingor dekorera staden 
med illblå träd och självlysande astronauter som prydde gator 
och torg överallt. I Maribor, Sloveniens näst största stad, var 
juldekorationerna något mer anspråkslösa. Här tillbringade 
vi ett par timmar och passade på att ta oss en titt på världens 
äldsta vinranka som uppnått den ansenliga åldern av drygt 400 
år.

Svenska dragplåster 
Tredje kvällen i Ljubljana var det dags för en av höjdpunkterna 
och roligaste festerna vid varje IAAS event: Trade Fair! Det 
hela går ut på att varje kommitté bjuder på mat och dryck som 
är typiskt för sitt hemland och när startskottet går är det bara 
att börja mingla sig runt i omvärlden. Från det svenska bordet 
steg en suspekt odör när köttbullspaketet öppnades, men vi 
hade också med oss andra dragplåster såsom sill, Flaggpunsch 
och naturligtvis Absolut vodka. 

Vad får man om man mixar 22 länder, studenter, studiebesök, spännande mat och IAAS-anda? 
En av de roligaste veckorna på året såklart! Många spenderar nyår i skidbacken eller på en 
strand i Thailand. ”Våga Vägra Svenne” sa IAAS och drog istället till Slovenien som med temat 
”Food for Life” stod för värdskapet för årets European Directors Meeting (EDM).

Vem har störst...? 

Det bjöds på många inspirerande studiebesök.
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Alldeles för tidigt nästa morgon avgick bussen för att ta oss 
till platsen där vi skulle tillbringa andra halvan av veckan. På 
vägen gjorde vi ett stopp för att besöka Škocjangrottorna som 
sedan 1986 finns upptagna på UNESCO:s världsarvslista. 
Det var en minst sagt mäktig upplevelse att ta sig fram genom 
dessa stora kalkstensgrottor för att efter ett par kilometer 
komma ut på andra sidan. 
 Grottorna ligger i landets västra delar, ganska nära kusten 
och den italienska staden Trieste. Trots att Slovenien är ett 
relativt litet land med en yta ungefär lika stor som Skåne så 
kan en resa på kringelikrokiga vägar bland bergen ta ganska 
lång tid. Ett par timmars bussresa senare var vi framme vid den 
Kroatiska gränsen och den lilla bergsbyn Osilnica där vi bodde 
de kommande dagarna. Förutom att roa oss med promenader 
till grannlandet deltog vi i möten och olika workshops, såsom 
Project Management och Time Planning. 

Många tolvslag på nyår 
Nyår firades med stor fest och Slovenien försvarade sin 
topplacering i Europaligan för alkoholkonsumtion per capita. 
Eftersom flera tidszoner fanns representerade blev det många 
nedräkningar och skålningar under kvällen. När tolvslaget 
närmade sig glittrade Alptopparna i fyrverkeriernas sken och 
alla samlades utomhus för att skåla i bubbel varpå festen 
fortsatte hela natten. Även om alla var ganska slitna dagen 
därpå var stämningen ändå på topp, det var nämligen dags 
för en annan rolig IAAS-tradition. Vid varje större event 
arrangeras Development Fund som är ett slags auktion där 
varje kommitté skänker diverse föremål (eller medlemmar). 
Dessa säljs sedan till högstbjudande och vinsten går till 
fattigare medlemsländer som då kan subventionera resor för 
att delta i möten. 
 Det är alltid tråkigt att ta farväl av nya vänner men till slut 
stod vi där på busstationen i Ljubljana. Ett långt kramkalas 
senare skildes alla åt med förhoppning om att snart ses igen. 
Nästa år kommer IAAS Sweden och Ultuna stå som värd för 
EDM och vi hoppas kunna arrangera en minst lika lyckad 
vecka. ö

Resan bjöd på många nya bekantskaper från när och fjärran.

Slovenien 2012 gänget.

Inspirerad till att gå med i IAAS?
Hör av dig till: uls.iaas@stud.slu.se

text Helena VOLTA Ström 
foto Madeleine Andersson & 

Christine Thuresson
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Varje vår 8 mars infaller den internationella 
kvinnodagen. Syftet med dagen är att lyfta 
fram skillnaderna mellan kvinnor och män 
i världen. Även om dagen fyller en stor 
funktion behövs diskussionen året runt 
kring hur det är att vara kvinna i vardagen, 
exempelvis som kvinnlig student i Uppsala. 
Ett verktyg för sådana samtal är feministiskt 
självförsvar. 

Bilden som de flesta har av feministiskt självförsvar är i 
stil med sketchen om fenomenet från humorprogrammet 
Kvarteret Skatan. Sketchen går mest ut på välriktade sparkar 
mot Johan Glans skrev. För att skapa en större förståelse tog 
jag kontakt med Miranda Cox från Ung Vänster, en av de 
instruktörer som finns i Uppsala. 

Vilken bild har folk generellt av feministiskt självförsvar? 
Många tänker på mamman från Mysteriet på Greveholm, som 
där gör någon karaterörelse och bestämt ropar ”Nej!”.  Men på 
senaste tiden har intresset ökat eftersom fler har bekanta som 
har deltagit och uppskattat det.  

Med dina ord, vad är feministisk självförsvar?
För det första är det en plattform för kvinnor att beskriva 
sin situation i vardagen och diskutera kring könsordningen 
i samhället. Här kan vi tillsammans hitta lösningar och 
stötta varandra. Man får ofta höra ”det är bara du som kan 
bestämma åt dig själv”, men det svåra är faktiskt att tro på de 
orden. I det här forumet vill vi få varandra att lita på oss själva 
och komma till insikt med faktumet att det endast är du själv 
som bestämmer.
 För det andra lär vi ut verktyg för att tjejer ska våga ta plats, 
samt kunna hanterar mer utsatta situationer. Det kan vara hur 
man fysiskt tar sig ur ett grepp, samt hur man kan använda sitt 
röstläge och kroppsspråk för att inte låta sig förminskas eller 
utnyttjas.
 När jag får frågan om jag har användning av feministiskt 
självförsvar brukar jag svara: ja, varje dag. 

Hur brukar reaktionerna vara efter ett pass?
De flesta blir överraskade. Först blir de överraskade av att 
passet inte alls var som de hade tänkt sig innan. Sedan blir de 
överraskade av sin egen styrka. Vi jobbar mycket med att få 
tjejer att förstå att ifall de har känt sig utsatta så har det inte 
varit deras egna fel.  Situationerna beror inte på dem utan det 
är en del av en större problematik. På så vis upplever deltagare 
en lättnad av att felet inte ligger hos dem. Diskussionerna 

kan bli privata, och deltagare tar upp sådant de inte hade 
trott att de skulle kunna dela. Men de hittar då ett stöd i att 
andra har varit med om liknande upplevelser. Jag brukar låta 
diskussionerna få mest utrymme under mina pass. Jag kan 
lägga två tredjedelar av tiden på dem.   

Kan du dela med dig av något råd?
Prata med dina väninnor när du känner att du inte får ta 
plats för att du är tjej. Vi tjejer behöver bli bättre på att hålla 
varandra om ryggen och bekräfta varandra, något som killar är 
väldigt bra på. 
 Annars är det bra att markera i situationen då du känner att 
någon kille förminskar dig. Ifall det är en föreläsning och du 
hela tiden blir avbruten av samma person, säg ”men nu var det 
jag som pratade”. 
 Ett mer specifikt råd är till dig som har en vän som har 
hamnat i ett destruktivt förhållande. Se till att fortsätta vara 
där för henne hur jobbigt det än blir. Destruktiva förhållanden 
bygger ofta på isolering, så var där för henne. 
 Mitt främsta råd är att vara med på ett pass. 

Hur kan man vara med?
Om ni är ett gäng intresserade, hör av er till oss så kan vi 
ordna det. Vårt enda krav är att du identifierar dig som tjej. 
Du behöver inte se dig själv som feminist eller socialist, 
och vi håller inte kurser för att locka nya medlemmar.  Vi 
instruktörer tycker att det vi gör är det roligaste som finns, 
särskilt när någon hör av sig efteråt och säger att de känner sig 
starkare eller att de fick användning för verktygen vi lär ut. 

Utöver Ung Vänster, går det även att höra av sig till Tjejjouren 
i Uppsala som också håller i kurser. ö

text & foto Madelene Casselbrant

Feministiskt självförsvar 
- mer än pungsparkar och ”NEJ”

Miranda Cox lär tjejer bestämma själva. 
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Tid – Högtidsstund kl 16.00 i aulan. Fördrink 17dk
Pris – 500/450 kr (inkl/exkl alkohol) 
Klädsel – Högtidsdräkt

Sista dag för anmälan, betalning och 
högtidsversinlämning är torsdag 26 april. 
 
För de som vill ta med extragäster finns info i 
balpärmen. Anmälan görs i balpärmen som ligger 
i kårkansliet, via mail till uls_bal@stud.slu.se eller 
på www.ultunastudentkar.se under Utbildning/ta 
examen 

Vid frågor, kontakta balmästeriet:
Balmästare Matilda VASSLHE Nyman 
076 841 97 49
 

Stort GrattiS till avlaGd 
examen höStterminen 2011!

tack till alla som deltog under luciabalen 2011: 

anna eSCarGot Bossner
ann-Christin PinGlan månsson
annika nilsson
Caroline andermyr hedlund
Charlotte eke-Göransson
emily Wallström
Jenny eriksson
Josefina virrBriGht liljestrand
lisa ehde
magnus rinman
marie GUld Carlsson
matilda Johansson
Åsa Carlsson

vÅrBal 26 maj 2012

foto Stina Svensson

stock.xchng
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Årets första nummer av Ultunesaren har tema Grönt, och vad kan väl egentligen passa bättre? 
”Grönt” har blivit något av ett modeord, med grön mat, grön näring och gröna drivmedel. 
I Ultunesarens redaktion jobbar både erfarna och lite mer, ja, gröna medarbetare med att 
förmedla intressanta och roliga nyheter från Kåren, SLU och andra områden som kan tänkas 
passa vår läsarkrets. Här får du lära känna årets Ultunesaren-redaktion lite bättre. 

Erik Gullers
Befattning: Redaktör
Program: Ekonomagronom
Inskrivningsår: -09
Grön favoritfilm: Repmånad – Innerst 
inne vill man egentligen bara gå runt i 
grönkläder hela tiden.

Stina Svensson
Befattning: Art director
Program: Landskapsarkitekt
Inskrivningsår: -08
Grön favoritfilm: Sound of Music 
– landskapet är underbart!

Isak Svedenman
Befattning: Hemsideansvarig 
Program: Agronom landsbygdsutveckling
Inskrivningsår: -11
Grön favoritfilm: Teenage Mutant Ninja 
Turtles

Ultunesarens redaktion 2012

text Redaktionen
foto  Madelene Rydh

Madelene Casselbrant
Befattning: Skribent
Program: Ekonomagronom
Inskrivningsår: -09
Grön favoritfilm: Garden State

Cecilia Nilsson
Befattning: Skribent
Program: Agronom-markväxt
Inskrivningsår: -07
Grön favoritfilm: The Green Mile

Oskar Frelin
Befattning: Fotograf
Program: Landskapsarkitekt
Inskrivningsår: -11
Grön favoritfilm: Freddy got fingered, 
med Tom Green

Elin Stahre
Befattning: Fotograf
Program: Husdjursagronom 
Inskrivningsår: -10
Grön favoritfilm: Shrek 

Lisa Ernefeldt
Befattning: Illustratör
Program: Landskapsarkitekt
Inskrivningsår: -08
Grön favoritfilm: The day after tomorrow 
– Jag gillar katastroffilmer och denna har 
till och med lite klimattema; kul effekter 
men lite fånig story
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Hurdan är den typiska miljö- och vattenstudenten 
egentligen?
 
– En W:are, som vi kallas, är en student som gillar både matte 
och fysik, men som också brinner för miljöfrågor. Ofta vill 
man kombinera det tekniska med att göra en insats exempelvis 
genom att förbättra vattenrening i Afrika. Många vill jobba 
utomlands, med utvecklingsländer, och det är inte ovanligt 
att vi under studietiden åker iväg på en Minor Field Study till 
exempelvis Sydamerika eller Afrika.

Vad läser ni på SLU?
 
– På SLU läser vi främst markvetenskap. Dessutom har vi 
möjlighet att läsa en terminsinriktning på SLU på området 
mark/miljö som innefattar avfallshantering och sanering av 
förorenade områden. Under år 4 och 5 ligger det hela tiden 
småkurser ute på SLU, som ”Småskaliga avlopp”. SLU är ju 
stora inom mark och den biten, det är där kompetensen finns 
och det är där får vi den spetskompetensen vi behöver. 

Dubbelt upp för blivande miljöhjältar
Förutom civilingenjörsstudenterna i energi-
system som ni kunde läsa om i Ultunesaren 
förra terminen finns det ytterligare ett civil-
ingenjörsprogram som till och från studerar 
ute på Ultuna. Till detta nummer med 
tema Grönt ringde Ultunesaren upp Emelie 
Larsson, Miljö- och vattenteknikstudent 
på fjärde året. Emelie är dessutom nyligen 
avtackad ordförande för W-sektionen, som 
programmet tillhör på teknologspråk, och 
borde således vara rätt person att fråga 
om man vill ta pulsen på en miljö- och 
vattenstudent.

Ni har förmånen att få läsa både på SLU och Uppsala 
universitet. Hur är det?
 
– Man blir fascinerad varje dag av den stora kompetensen som 
finns både på SLU och UU. Många W:are tycker dock att det 
är långt till Ultuna. Som W:are känner man sig lätt lite utanför 
på SLU, men relationerna har blivit bättre, delvis på grund 
av Slektfesten som är väldigt uppskattad. Vi känner oss mer 
som en del av SLU nu än för några år sen. Men ULS-kåren 
borde ha ett lunchmöte eller liknande med W-studenterna och 
presentera sig och sin verksamhet på ett bättre sätt.   

Ni miljö- och vattenstudenter verkar vara ett trevligt 
gäng?
 
– Många studenter på W är väldigt engagerade, har stora 
drömmar om framtiden och om att kunna göra en insats 
någonstans. Vi är en samling drivna människor och det ger en 
trevlig och bra stämning på programmet!   ö

intervju Matilda ELIT Brink
foto Nina Landén

Ultunesaren tackar för pratstunden, och hoppas på att få 
träffa fler av dessa trevliga miljö- och vattenstudenter både i 

korridorerna och på Slektfester framöver. 

Emelie Larsson gillar kombon matte och 
miljö på UU och SLU. 
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VILL DU VARA MED OCH TÄVLA?

Kasta om bokstäverna i de grönfärgade 
rutorna och bilda de rätta lösenorden. 
Skicka din lösning till Ultunesaren, Box 
7074, 750 07 Uppsala eller per epost 
till ultunesaren@stud.slu.se. En lycklig 
vinnare vinner den senaste volymen av  
Nationalnyckeln. Vi behöver ditt svar 
senast 15 april, 2012. Lycka till!

LODRÄTT
 1 nation i Uppsala (förk.)
 2 t.ex. förkylning (förk.)
 3 tysk mamma ofta
 4 är såväl Emil Ruda som A:lfr-d
  V:stl-nd 
 5 Experimental autoimmune
  encephalomyelitis riktigt kort
 6 vilseleda 
 7 förr över axel
 8 kompletterar vale?
10 stränginstrument
11 paradisklädsel?
12 växtlighet
13 rengöringsmedel
14 växt med egen “liga” i USA
17 är kängor ofta
19 hör till grönt havsodjur
20 står för Centro regionale
  di epidemiologia veterinaria
24 avslag i en Grand Prix-tävling?
25 Thors farkost
27 strax efter tre?
28 får man om man ror?
33 ____out (Erasure)
35 växer
39 längst fram på flygplan
41 Sala och under Sala
42 åsna
43 pratade
44 naturliga logaritmen (förk.)

VÅGRÄTT
 1 dessertdelikatess
 9 östod
10 ringlar i Åre
12 spelning
14 koljud
15 _doesn’thavetobe (Erasure)
16 muslimsk eftermiddagsbön
18 veckomeddelande från Kåren?
21 ligger i Skärgårdshavet mellan 
  Nagu och Jurmo
22 ___ mojo
23 färg på halländsk röra?
26 möjligt köttillbehör
29 enkelt kiselmineral
30 yrkesindelning
31 planteras på Gotland?
32 kan mynna i ett slagsmål
34 eftertraktat slutbetyg
36 flod i Spanien
37 mesopotamsk visdomsgud
38 vård
40 passar bra till lammkött
43 slav i Tyskland
45 är tröjan på en GAIS-spelare

ihopvävt av DL

MAN KAN VARA grön av avund, sägs det. Likaså är 
man grön om man är — likt Växjö Lakers i elitserie-
ishockeyn — en nykomling. Men hur många anser 
att hoppet är grönt, ett evigt liv är grönt, eller att 

TVÅ NYANSER AV GRÖNT
pengar är gröna? Svaret är, som ni kanske redan vet, 
rätt många — i alla fall om man är från Portugal, Ja-
pan eller USA. Här söker vi två icke-nykomlingar som 
inte heller är särskilt avundsjuka. Vilka då?

ult_korsord_1_2012.indd   1 2012-02-19   14.19

Vill du prata skog med  
någon som förstår?
Hos oss finns 230 experter på skog- och lantbruk. 
Alla delar ditt intresse för de gröna näringarna och kan skog på sina fem fingrar. 
Tillsammans har de koll på allt som händer i Skogs-Sverige. Välkommen in 
till något av våra kontor så berättar vi mer.
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Då kanske Lantmännen är något för dig. Vi på Lantmännen har verksamhet i hela kedjan 
från jord till bord och står bakom många omtyckta produkter i butikshyllan. Tillsammans 
har vi bestämt oss för att ta ansvar för maten vi äter och jorden vi brukar, alltid med 
morgondagen i åtanke. Som du förstår är utmaningarna och möjligheterna hos oss 
många. Läs gärna mer på lantmannen.com.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.

POSTTIDNING B03
Avs: ULS
Box 7074, 750 07 UPPSALA


