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REDAKTÖREN HAR ORDET
När jag skriver detta är min cykeltur till 
skolan en kamp i att inte halka och rulla 
runt i snögloppet. När det här numret 
av Ultunesaren kommer ut är vi i 
mitten av mars och förhoppningsvist 
är våren här. Förutom att våren är den 
tiden på året odlingsåret startar, ett det 
också ett utmärkt tillfälle att ge sig ut i 
skogen.

Vilket förhållande man har till skog 
är helt beroende av vilka erfarenheter 
man har. Det kan vara allt från platsen 
där man tar sina promenader till sin 
främsta inkomstkälla, och det är i vår 
skog som mycket koldioxid binds in 
och ibland även frigörs. Skogen är även 
en av SLU:s fyra framtidsplattformar. 
De övriga tre framtidsplattformarna 
är Djur, natur och hälsa samt Mat. 
Det här året, som är Ultunesarens 

åttioförsta årgång, kommer vi i redaktionen att ta upp ämnen som knyter 
an till dessa fyra teman. Skogen, likt de övriga tre framtidsplattformarna, är 
avgörande för att vårt samhälle ska fungera, och vi tycker därför att det är 
intressant att få med olika åsikter i vår tidning. Vill du få med din åsikt i nästa 
nummer av Ultunesaren är du varmt välkommen att kontakta mig via mail, 
uls_ult@stud.slu.se.

Vem är då jag? Jag heter Clara Kjellström och kommer från Gränna i Småland. 
Jag är inte speciellt förtjust i polkagrisar men desto mer förtjust i att dricka 
ohälsosamt stora mängder kaffe. Det kommer bli intressant att följa året som 
ligger framför oss. Efter sommarens torka har allt fler börja inse hur beroende 
vi är av vädrets makter och hur de påverkar vår försörjning. Detta har lett till 
att frågor som är kopplade till vårt lant- och skogsbruk har börjat leta sig in 
allt mer i den allmänna debatten.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Tiden går fort när man har roligt. I skrivande stund har vi kommit halvvägs in i 
februari och det har snart gått en månad sedan jag tillsammans med min Kårstyrelse 
tog över rodret för vår fantastiska kår. 

Jag ska ta tillfället i akt och presentera mig ordentligt för alla er som läser 
Ultunesaren. Mitt namn är Jakob DEN TAL Nygårds och jag är uppvuxen i de 
småländska skogarna, närmare bestämt i Tranås. Jag är en småstadskille som lite av 
en slump kom in på det agrara spåret med agronom-ekonomistudier.  

För att knyta an till temat för detta nummer av Ultunesaren, tänker jag bjuda på en 
anekdot genom att blicka tillbaka till mitt första riktiga möte med det småskaliga 
skogsbruket i Småland. Det var min första dag på mitt första sommarjobb, jag var 
nyss fyllda 15 år och jag skulle arbeta som dräng på en medelstor mjölkgård. Jag 
såg fram emot härliga dagar i traktorn eller promenerandes i hagen för att hämta 
hem korna - min bild av livet som lantbrukare var tydligt romantiserad. 

Arbetsdagen började klockan nio, långt efter att korna var färdigmjölkade. Solen 
sken och det skulle bli ordentligt varmt – en riktigt idyllisk dag på gården. När jag 
cyklade upp till gårdsplanen möttes jag av en traktor. Dörren öppnades och jag 
fick hoppa in – mina förväntningar uppfylldes direkt, jag fick åka traktor redan 
första dagen. 

Efter ett tag stannade vi till vid ett kalhygge och jag fick instruktioner för den första veckans arbetsuppgift – vi skulle 
plantera granplantor. Inte några få enstaka utan det handlade om flera tusen plantor, där och då visste jag inte vad som 
väntade. Solen brände ordentligt när jag gick med min hink fylld med granplantor i ena handen och planteringsverktyget 
i den andra - och som jag svettades. 

För er som inte vet hur ett småländskt kalhygge ser ut så kan jag beskriva det ganska enkelt. Det är stenigt, och tämligen 
svårplanterat. 

Innan jag avslutar vill jag passa på att informera om ett av årets viktigaste uppdrag för styrelsen. 2019 är det återigen dags 
att lämna in en ansökan för att erhålla kårstatus, vilken är en grundförutsättning för Kårens verksamhet. ULS fick inga 
kommentarer vid senaste ansökan 2016 vilket förhoppningsvis innebär att det kommer gå smärtfritt även denna gång. 
Ansökan ska vara universitetet tillhanda 31 mars.

På återseende
Jakob DEN TAL Nygårds 

Ordförande Ultuna Studentkår 
2019
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Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste branscher. Den 
viktigaste om man ser till nettoexporten. Skogsnäringen står 
för ca 20 procent av industrins investeringar och sysselsätter 
direkt och indirekt ca 100 000 personer i hela landet. 
Internationellt är Sverige en skogsindustriell stormakt. 
Skogen är förnybar, återvinningsbar och nedbrytbar.

Allt detta borde de flesta känna till. Men det är för den 
stora allmänheten ingen självklarhet. Bara kunskapen om att 
70 procent av Sverige består av skog känner få till. Att enbart 
1 procent av skogen skördas årligen och att man planterar 
3 träd för varje träd som skördas. Att vi ökat virkesförrådet 
kraftigt de senaste 100 åren och att vi skördar mindre än 
tillväxten. Att svenska skogen ägs till 50 procent av privata 
små skogsägare som ofta haft sina fastigheter i generationer.

Att vi i ett globalt perspektiv lyckats förena ett modernt 
skogsbruk med stort ansvarstagande för djur och natur. 
Skogsnäringen har stor betydelse för att värna och utveckla 
Sverige som en välfärdsnation. Det kanske är så med många 
branscher att man förvånas över den låga kunskapsnivån 
i sin omgivning. Det är givetvis vår sak att informera om 
skogens framtidsmöjligheter. De senaste åren har över 45 
mdr investerats i svensk skogsnäring. Inom skogsnäringen 
har vi också blivit tydligare under senare år med att peka på 
skogens möjligheter för den globala bioekonomins tillväxt.

Ska vi klara FN:s globala mål för hållbar utveckling till 
2030 och undvika katastrofala klimateffekter så sitter 
skogsnäringen på mycket av lösningen. Inte lösningen på 
allt som måste förändras och utvecklas men skogsnäringen 
kan ge ett stort bidrag. Växande frisk skog binder som alla 
känner till koldioxid och enbart Sveriges 28 miljoner hektar 
skogsmark klimatkompenserar för 19 miljoner människor, 
som ett exempel.

Lars Idermark
Vd och koncernchef

Södra Skogsägarna

Skogsnäringen producerar grön el, nya förpackningar som 
kan ersätta fossila material. Man talar om nya intelligenta 
förpackningar. Från restprodukter kan biodrivmedel 
framställas. Potentialen för biodrivmedel i Norden är stor 
framåt. Textilprodukter från skogen, biokompositer, kolfiber 
som armeringsmaterial, gröna kemikalier och att bygga mer 
i trä gör verklig klimatnytta. Trä är för övrigt ett fantastiskt 
material som ger goda livsmiljöer.

Problemet med dagens klimatdebatt är att det många 
gånger kommer myriader av olika uppfattningar som ibland 
är relevanta men oftast är av mindre vikt. Om man vill bidra 
på olika sätt blir det oftast mer symbolhandlingar av liten 
betydelse för klimatet även om det som privatperson känns 
bra att ändå göra något. Därför måste vi hjälpa den breda 
allmänheten i olika kloka val. Det kommer också framöver 
att krävas modiga politiker som kan ge fasta och långsiktiga 
spelregler. För att klara framtiden krävs ny hållbar teknologi, 
progressiva företag och företagsledare samt mer FoU och 
Innovation. År 2050 är vi 10 mdr människor som givetvis 
också vill ha en bra välfärd och framtid, som vi vant oss vid i 
Sverige. Skogsnäringen behöver också medarbetare som vill 
vara med och utveckla vår framtid. Bilden av skogsnäringen 
är ibland att det är en slitsam, tung och smutsig industri. Inget 
kan vara mera fel. Verkligheten erbjuder något helt annat. 
Högteknologisk och en bransch som är kunskapsintensiv. 
En näring som satsar på snabb digitalisering, AI, internet of  
things, automation och nya spännande arbeten. En verklig 
framtidsbransch.



5Let’s grow together from field to fork

Can you  
reimagine  
the world 
of grain?

We believe that the world of grain will solve 
some of the challenges of our time, like climate 
change and an ever-growing population. 
Curious and passionate people are needed to 
push beyond the bounds of our imagination. 
Are you ready to make an impact? 

Find out: Lantmannen.com/career



Fundera gärna en stund vad du förväntar dig av din nästa arbetsgivare. Vill du snabbt få ansvar och 
känna friheten i en organisation där egen drivkraft och ambition verkligen uppskattas och uppmuntras? 
Vill du uppleva kicken i att jobba nära nöjda uppdragsgivare? Brinner du för att göra vardagen för 
småföretagare lite enklare? Då ska du titta närmare på LRF Konsult. Vi är totalt 1 400 rådgivare inom 
ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, verksamma över hela landet. 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Kika på vår hemsida och följ oss på LinkedIn, Facebook och Instagram för 
att få veta mer om vilka karriärmöjligheter som fi nns hos oss.
lrfkonsult.se/internship
lrfkonsult.se/karriar

Vi ger dig kraft att växa – så kom väx med oss!

EKONOMI & SKATT, JURIDIK, AFFÄRSRÅDGIVNING & FASTIGHETSFÖRMEDLING LRFKONSULT.SE

Position 10
LRF Konsult

DRIVKRAFT
VÄX MED OSS TILL FRAMTIDENS RÅDGIVARE
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Med hur mycket och hur tänker SLU 
minska sina utsläpp de närmaste åren? 
SLU:s miljömål inom resor har funnits ett tag och 
sträcker sig till 2020.

SLU ska minska koldioxidutsläpp från 
resande med 10 % och helårsanställd till 
utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med 
flyg skall i jämförelse med år 2013 minska 
med 20 % och helårsanställd till och med år 
2020.

Det finns en beslutad handlingsplan på övergripande 
nivå hur vi ska nå målen men många avdelningar och 
institutioner har egna åtgärder som inte syns här

Vad anser ni om Klimatstudenternas 
förslag på hur SLU ska minska sina 
utsläpp? 
Vi tycker att Klimatstudenterna bedriver ett 
viktigt arbete och kommer att ta hänsyn till deras 
synpunkter när vi tar omtag och ska ta fram nya 
miljömål kring resor som ska börja gälla 2021. Det är 
väldigt värdefullt att få studenters synpunkter på och 
engagemang på verksamheten, det betyder mycket.

I förra numret intervjuade vi föreningen 
Klimatstudenter, som försöker få SLU att 
halvera sina utsläpp. Detta genom att få SLU 
att sluta med flygresor inom 250 mils radie. Vad 
anser SLU om Klimatstudenters arbete och vad 
gör SLU för att minska sin klimatpåverkan. Vi 
tog och kontaktade SLUs miljöchef Johanna 
Sennmark för att få svar på dessa frågor.

Text: Simon Höxter 

SLUs miljöchef Johanna Sennmark. Foto: Changiz Beheshti.

Intervju med

Vad har ni haft för kontakt och samtal 
med Klimatstudenter, och vad har ni i så 
fall kommit fram till?
Vi har haft flera olika kontakter med Klimatstuden-
terna och jag har upplevt diskussionerna som kon-
struktiva. Eftersom arbetet med att ta fram mål är 
ganska tungt och tar lång tid för att många instanser 
som ska tycka till har vi tänkt att arbeta vidare på 
handlingsplanen, där det är lättare att få till nya konk-
reta punkter vad vi kan göra föra att få ner utsläppen 
från flygresor ytterligare. Uppföljningen för 2018 är 
på gång och kommer inom kort läggas ut på hem-
sidan. Det ser faktiskt relativt bra ut.

Vilka andra arbeten och projekt är vikti-
ga för att SLU ska få en mer miljövänlig 
verksamhet? 
Det viktigaste är att SLU arbetar systematiskt med 
miljöfrågorna och det gör vi genom miljöled-
ningssystemet. Sedan 2016 är SLU certifierade med 
ISO 14001. Det betyder att vi har koll på vad som är 
våra mest betydande miljöaspekter och har mål satt 
dem. Mycket mer info finns att läsa på våra sidor.
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känna friheten i en organisation där egen drivkraft och ambition verkligen uppskattas och uppmuntras? 
Vill du uppleva kicken i att jobba nära nöjda uppdragsgivare? Brinner du för att göra vardagen för 
småföretagare lite enklare? Då ska du titta närmare på LRF Konsult. Vi är totalt 1 400 rådgivare inom 
ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, verksamma över hela landet. 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Kika på vår hemsida och följ oss på LinkedIn, Facebook och Instagram för 
att få veta mer om vilka karriärmöjligheter som fi nns hos oss.
lrfkonsult.se/internship
lrfkonsult.se/karriar

Vi ger dig kraft att växa – så kom väx med oss!

EKONOMI & SKATT, JURIDIK, AFFÄRSRÅDGIVNING & FASTIGHETSFÖRMEDLING LRFKONSULT.SE

Position 10
LRF Konsult

DRIVKRAFT
VÄX MED OSS TILL FRAMTIDENS RÅDGIVARE

SLU:s 
miljöchef
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JAKTEN PÅ KOLDIOXID, CO2
Krönikan är ett debattinlägg som svar på Intervju med klimatstudenter nummer 4 
2018 skriven av Birger URAN Svensson, jubeldoktor och medlem i kåren sedan 66 år.

Praktiskt taget alla deltagare i miljö/klimatdebatten anser att koldioxid är en luftförorening. Ingen har påpekat att 
koldioxid är en livsnödvändig gas i luften, detta för att fotosyntesen skall fungera. I denna process, känd sedan 
1771, binds koldioxid med hjälp av ljusenergi och bildar organisk substans samt avger syre till luften. Fotosyntesen 
är en förutsättning för all växtlighet, för vegetabiliska livsmedel till människan och för foder till djuren som 
omvandlar detta till kött, mjölk, ägg! Förslagen från politiker, enskilda forskare m.fl. att suga upp all koldioxid, 
frysa ned den för lagring i gruvhål innebär att allt liv utplånas och att mänskligheten går en plågsam svältdöd till 
mötes! Denna risk förstärks också av att mer av fossilfria bränslen används! Bättre då att erkänna att vi kanske 
står inför ett val mellan svält och en något högre lufttemperatur. Från FN kommer uppmaningen att världens 
produktion av livsmedel bör öka med 60 - 70 %! Detta mål blir lättare att uppnå om halten koldioxid i luften 
höjdes! Samtidigt bör framhållas att balansering av luftens halt av koldioxid bör ske genom en ökad odling av olika 
nyttoväxter, vilket ger mer livsmedel och livsmedelsråvara. Även odling av prydnadsväxter bidrar till balanseringen! 
Situationen är således mycket gynnsam eftersom både sol-energi och koldioxid tillhandahålles gratis av naturen! 
Dessutom finns en mycket lång erfarenhet av växtodling, plus resultaten från en mer än 100-årig forskning! En 
reducering av luftens halt av koldioxid genom effektiv odling av växter betyder att en ökad produktion av livsmedel 
är fullt möjlig. Detta gynnsamma läge riskerar nu att raseras på grund av okunskap och opportunism hos politiker, 
ideologer, forskare m.fl., vilket blir fallet om koldioxiden sugs upp, fryses ned och lagras. Det som bör avlägsnas 
är kväveoxider, nanopartiklar etc.

I Regeringens PM gällande strategin för svensk livsmedelsproduktion berörs inte alls koldioxidens avgörande 
betydelse för produktionen av livsmedel. Det svenska jordbruket anses gynnas av en högre lufttemperatur. 
Reducering av luftens koldioxidhalt medför att denna fördel tas bort. Då det är uppenbart att koldioxidens betydelse 
för grödornas avkastning är okänd eller inte beaktas av ideologiska skäl, måste nu dess betydelse för mänskligheten 
föras in i den aktuella debatten. Manipulering av luftens koldioxidhalt påverkar ju i hög grad världens tillgång av 
livsmedel! Aktionerna för att ta bort de fossila drivmedlen betyder att mängden av koldioxid som tillföres atmosfären 
minskar. Blir reduceringen kraftig kommer produktionen av livsmedel att minska, med ökad hunger och svält som 
följd! I stället för att öka produktionen har under senare år stora arealer av åkermark och betesmark tagits ur 
produktion! Hur detta kan tillåtas, i ett läge då en ökad produktion av livsmedel verkligen behövs, kan förklaras 
på följande sätt. Bristerna i dagens samhällsdebatt/ beslut är en följd av att reella, vetenskapligt dokumenterade 
sanningar, t.ex. fotosyntesen (Priestley och Ingenhousz, slutet av 1700-talet), ersatts av s.k. alternativa ”sanningar”, 
fakenews, vilka lättare kan anpassas som stöd till beslut för att därmed tjäna ideologiska maktstrukturer! Väl, 
dokumenterad kunskap ”glöms” lätt bort! De två begrepp som präglats av Fam. Rosling: ”Faktabaserad kunskap-
kunskapsbaserade fakta”, har aldrig varit mer angelägna att beakta än nu! Klimatets historia, berättar att Sveriges 
haft subtropiskt klimat, men också en period med is och låga temperaturer! Detta i tidsåldrar då befolkningen 
var fåtalig, då bilar, bussar, flygplan inte fanns och då sjöfarten bedrevs med hjälp av segelfartyg! Det är också 
väl känt att jordens klimat påverkas av både solen och månen! Hypotesen att klimatet styrs av krafter över vilka 
mänskligheten inte råder får således ett mycket starkt stöd!

Text: Birger URAN Svensson
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Vill du testa vad dina  
kunskaper verkligen  
går för? 

Väderstad är ledande inom jordbearbetning och sådd
Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har en lång tradition av att vara i fronten vad 
gäller kvalitet, design och effektivitet. Företaget har ofta varit epokgörande när det gäller 
innovation och nytänkande. Väderstad finns representerat i 40 länder och är en leverantör 
till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare. Väderstad AB ingår i Väderstad 
Holding AB som ägs av familjen Stark. Huvudkontoret med R&D och produktion ligger i 
Väderstad, Sverige. Företaget är expansivt, Väderstad-Gruppen har cirka 1100 medarbeta-
re och omsätter 2.3oo mkr. Väderstad AB är kvalitetscertifierat enligt den internationella 
kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

www.vaderstad.com

Väderstad-rött symboliserar styrka, kvalitet och full fart framåt.  
Sedan starten 1962 har mängder av nya idéer resulterat i revolu-
tionerande lantbruksmaskiner för effektivare odlingsmetoder. 

På Väderstad möter du: 
• ett företag som tror på idéernas kraft  –  att allt är möjligt
• många medarbetare med jordbruksbakgrund
• en utvecklande miljö med möjligheter för alla att växa
• högteknologisk utveckling och modern produktion
• ett välskött familjeföretag med sund företagskultur

Vad.ult.210x297mm.indd   3 2017-02-01   11:31
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Nyligen så fick Ultuna Studentkår en ny styrelse som ska driva kårens arbete detta år. Vilka 
är personerna i styrelsen? Vart kommer dem ifrån? Varför gick de med i styrelsen? Vad vill de 
uppnå och viktigast av allt, vad gillar de att göra i skogen? Svaren på alla dessa frågor och lite 
till hittar du i följande intervju med kårens nya styrelse.

Ordförande Jakob DEN TAL Nygårds:
Innan Jakob blev ordförande för Ultuna Studentkår på heltid läste han tredje året Ekonomagronom, 
med inriktning nationalekonomi. Han är från Tranås i Småland och han gillar att bygga saker samt 
hänga på Kåren. Dessutom tycker han mycket om att träna, vilket han även gör i skogen i form av 
långa promenader och löprundor.

Vad kommer att bli dina tre främsta prioriteringar under din tid som ordförande?
Kåren står på tre ben, studiebevakning, studiesocialt arbete och näringslivsfrågor, mina främsta 
prioriteringar utgår ifrån dessa. Inom studiebevakning kommer kåren att fokusera på frågor som rör 
SLUs vision kring att fördubbla antalet studenter fram till år 2027. Inom det studiesociala arbetet 
ska jag verka för att Kåren blir mer attraktiv för studenter och därmed öka antalet medlemmar. 
Ett sätt att få in mer medlemmar är att få flera samarbeten med branschorganisationer och därför 
kommer detta att vara min främsta prioritet inom frågor kopplade till näringslivet.

Vice Ordförande Andreas ZENIT Mattson:
Andreas är från Gävle, vilket enligt honom gör honom till en äkta norrlänning (detta håller 
inte alla i kårstyrelsen med om). Innan han blev vice (har tagit studieuppehåll) läste han sitt 
första år master inom Mark, vatten och miljö. Detta innebär att han är på sitt fjärde år på 
SLU. Hans främsta intresse är att odla chilifrukter, helst i sitt eget hem, skogen är nämligen 
inget för honom och skulle han mot all förmodan hamna där sätter han sig i en glänta och 
väntar på att bli räddad.

Vad är dina mål med arbetet kring studiebevakning för detta år?
Jag vill värna om medlemmarnas intresse i arbetet med SLUs vision om fördubbling av antalet 
studenter, samt arbetet kring omstruktureringen av agronomprogrammet till kandidat, 
master program. Dessutom vill jag fördröja omstruktureringen av agronomprogrammet 
tills en ordentlig struktur har tagits fram.

Kårhusmästare Calle DONSKOJ Andås:
Calle är en göteborgare som läser tredje året på Mark och växt. På fritiden gillar han att spela 
gitarr, jaga i skogen, samt hänga på Kåren där han gillar att diskutera lantbruk och mecka.

Vilka delar av kårhuset, anser du behöver rustas upp eller utvecklas?
Det har diskuterats en del om att förbättra toaletterna, kårhusets tredje våning samt möblera 
om första våningen. Däremot kommer fokuset för detta år att ligga på underhåll nyaste 
byggnationer, som Arons Hus, köket och baren.

Kassör Emma Hansell:
Innan Emma kom till SLU har hon både bott i Karlshamn i Blekinge och Österlen i Skåne. 
Hon läser andra året Ekonomagronom. På fritiden gillar hon att träna men hennes riktigt 
stora intresse är hästar, vilket varit en stor del av henens liv, ett intresse som dessvärre inte 
riktigt funkar som student. När hon är i skogen så tycker hon att det är trevligt att jaga eller 
gå ut med sin hund.

Varför valde du att bli Kårens kassör?
Jag ville engagera mig ännu mer i Kåren och då kändes det perfekt att bli kassör. Dels är det 
väldigt bra att ha på CVt men även en jättebra erfarenhet, som jag tror kommer vara både 
rolig och lärorik.

10
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Kommunikationsansvarig Ellen AMOROSA Lindqvist (kommunikationsansvarig):
Ellen läser sitt fjärde år Husdjursagronom och är från Vetlanda, Småland. På fritiden gillar 
hon att vara i stallet och hänga med hästar eller umgås med nära och kära. Hon gillar även 
att gå ut i skogen och plocka svamp, gå på promenader och hänga med på jakt.

Hur tänker du arbeta för att förbättra kårens kommunikation och informering?
Jag tänker fokusera på hemsidan och se till att den alltid är uppdaterad. Det ska vara lätt att 
hitta info utan att behöva kontakta någon.

Ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakter Sara Adlers:
Sara kommer från Tyresö i Stockholm och är inne på sitt andra år Ekonomagronom, där 
hon har valt inriktningen företagsekonomi. Hennes stora intressen är Kåren, träna och djur, 
särskilt lantbruksdjur. När hon är i skogen gillar hon att jaga eller gå promenader med sin 
hund.

Varför är det viktigt att Kåren har kontakter med näringslivet?
Dels gynnar det studenterna genom att de får bra kontakter för arbetslivet. Dessutom blir 
det enklare för studenterna att t.ex. få sommarjobb och praktikplatser. Det är även bra för 
näringslivet, då de får enklare att rekrytera och hitta lämpliga personer att anställa. Dessutom 
lär de sig vad SLUs studenter är ute efter när de kommer ut i arbetslivet.

Sekreterare Fanny CUNICULOSIS Anderholm (mail):
Fanny kommer från Ängelholm i Skåne och läser fjärde året Husdjuragronom. Djur är en 
stor passion, särskilt häst och kaniner, men på senaste tiden har hon även skaffat gröna 
fingrar och sysslar en hel del med sticklingar och krukväxter. Ute i skogen gillar hon att 
promenera bland naturens djur och växter.

Vad gör du mer i din befattning än att skriva protokoll?
Jag tar hand om bokningar av Arons Hus och utlyser Kårens stipendier.

9:e ledamot Tuva ASTERIA Wrenfelt:
Tuva läser fjärde året på Biomiljö och kommer från Årsta i Stockholm. Hennes intressen är 
Kåren, laga mat och umgås med nära och kära. Dessutom gillar hon att vara ute i naturen 
och skogen, då friluftsliv är ett utav de största intressena.

Vad är det bästa med att sitta i kårstyrelsen? (Tuva har tidigare varit ansvarig för 
studiesociala frågor på Kåren)
Det bästa är att man har kontakt med nästan alla funktionärer i Kåren och inte bara dem 
inom sitt utskott.

Ansvarig för studiesociala frågor Isabella CHOKLADKALENDER Viman:
Isabella är från Rista, en liten by nordöst om Uppsala. Hon är inne på sitt fjärde år på 
Ulltuna och studerar just nu till master i Enviormental Economics and Management. På 
fritiden gillar hon att spela musik, hänga på Kåren, samt äta bär i skogen.

SLU planerar att fördubbla antalet studenter, vad ser du för fördelar och nackdelar 
med en eventuell fördubbling av antalet studenter ur ett studiesocialt perspektiv?
Fler studenter innebär att Kåren lär få fler medlemmar, vilket är väldigt positivt då det 
ger goda möjligheter att utveckla Kårens organisation. Risker är att Ulltunas infrastruktur 
inte hänger med ökningen av studenter, vilket skulle leda till att det inte finns plats för alla 
studenter.

Text: Simon Höxter
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INTERVJU MED

Vad är Future Forests?
Future Forests är en av SLUs fyra 
framtidsplattformar. Vårt uppdrag 
är att bedriva tvärvetenskaplig 
forskning, samverkan och 
forskningskommunikation om 
skogen.

Vad är meningen / målet 
med projektet?
Att bedriva tvärvetenskaplig 
forskning, samverkan och 
forskningskommunikation om 
frågor som är samhällsaktuella.

Hur arbetar ni?
Vi söker ringa in samhällsaktuella 
frågor där ny tvärvetenskaplig 
kunskap kan göra nytta och 
så initierar vi forskning inom 
dessa frågor. Våra nätverk inom 
forskning, policy och praktik är 
viktiga för att nå framgång inom 
detta.

Vad kan vi som studenter 
göra för er?
Vi tycker det är roligt med 
intresserade studenter och vi 
välkomnar studenter som vill göra 
examensarbeten eller på annat sätt 
önskar bidra till verksamheten.

Vad är det bästa med 
Skog?
Att den rymmer så många 
möjligheter, för individen och för 
samhället.

Vad tror du/ni är nyckeln 
till framtidens hållbara 
skog?
Att samhället landar i en mer 
gemensam idé om hur skogen ska 
stödja det fossilfria samhället, på 
lokal likaväl som på global nivå. 
Just nu har olika intressenter 
väldigt olika idéer om detta och 
man skulle behöva bli mer överens 
det kan hända något. Samtidigt 
så måste man respektera att 
all genomgripande förändring 
går långsamt, åtminstone när 
förändringen förväntas ske inom 
ramen för ett demokratiskt system. 
Alla måste få chans att säga sitt 
och tänka noga igenom varför 
andra kan tycka annorlunda. 
Först därefter kanske man kan 
ta beslut om eventuellt ändrade 
ståndpunkter.

 

Ultunesaren har som mål att under året presentera SLU:s fyra framtidplattformar, där Future 
Forests är först ut. Skogen är en fantastisk resurs, ett hem för otaliga arter och någonting som 
ligger många av oss varmt om hjärtat. Detta är en intervju med plattformens programchef - 
professor Annika Nordin.

Text: Anna Ek

FUTURE F RESTS

Vad är ditt bästa skogstips?
Det är en stor förmån att ha 
tillgång till skogen i vardagen. 
Jag bor så att säga i skogen. Jag 
är där nästan varje dag. Antingen 
själv, eller tillsammans med mina 
barn och ibland även mina hästar. 
Skogen ger mig energi.

Många av SLU:s studenter 
är eller kommer bli 
skogsägare. Vad tycker 
du är det viktigaste 
att tänka på för oss 
som Skogssveriges nya 
generation?
Att fundera på vad som är just ditt 
mål med att äga och bruka skog 
i Sverige. Och att sätta upp det 
målet på en välinformerad grund 
om skogen och skogsbruket i 
Sverige och i världen. 

När det blir dags för dig att starta eget är vi beredda.  
Vi kan företagande och har fler specialister på skog  
och lantbruk än någon annan bank i Sverige. Våra digitala  
lösningar gör det lättare för dig att sköta företaget,  
driva gårdsbutik och gå till banken när och där du vill.

Lyssna och lär
Våra kunder, samarbetspartners och rådgivare har massor att berätta.  
Därför kan du ta del av våra poddar och filmer, där du bland annat får lära dig 
mer om skatter, bolagsformer, arrendeavtal, avskrivningar och ägarskiften. 

Läs mer på swedbank.se/lantbruk

Ska du bli företagare? 
Fråga oss först.
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Text: Anna Ek Text: Clara Kjellström

FÖRELÄSNINGAR PÅ KÅREN

Lunchföreläsning med Mellanskog 

Onsdagen den 16/1-2019. Årets första lunchföreläsning på 
Kåren och Mellanskog är på besök. Studenter börjar trilla 
in, lunchmackorna går snabbt åt och stolarna fylls på i ett 
rasslande tempo. 

Dagens föreläsare är Marie Wickberg, kommunikatör och 
näringslivsansvarig på den växande skogskooperationen 
Mellanskog. Hennes CV består av en gedigen lista 
imponerande jobb, som allt från sakkunnig hos 
jordbruksverket till regeringskansliet. Hennes nuvarande 
arbetsgivare är en ekonomisk skogsägarförening som samlar 
26 000 medlemmar från Gotland i söder till Härjedalen 
i norr. Som företrädare för dessa medlemmar arbetar 
organisationen med allt från virkesinköp till lobbying mot 
politiker och myndigheter. Drivkraften ligger i att skapa 
en långsiktig spelplan för skogsägare, där miljöhänsyn och 
produktion balanseras. 

Tyngdpunkten för dagens föreläsning är det aktiva 
skogsbrukets vikt för hållbar utveckling världen över. 
Branschens största hot visar sig snabbt vara lagstiftare och 
felaktigt implementerade EU-direktiv. Skog är medlet med 
vilket vi kommer kunna tackla klimatutmaningarna och den 
svenska skogsbruksmodellen är utan tvivel bäst. Statens 
Skogsprogram visar att 30% av svensk skog idag är skyddad 
och att virkesförråden ökar. 

Marie lyckades med något som få föreläsare kan göra 
- Skogsfrälsa ett rum fullt med människor på 45 
minuter. 

Inspirationsföreläsning med Aron Andersson

Den 28/11 trotsade ett stort antal ultunesare vinterkylan 
för att ta sig till Loftets hörsal och lyssna på en 
inspirationsföreläsning med Aron Andersson. Aron är en 
svensk idrottare, äventyrare och föreläsare som går under 
namnet “den hjulbente äventyraren”. Under sitt liv har han 
gjort allt från att bestiga Kebnekaise, simma över Ålands hav 
och skidat från kanten av Antarktis in till Sydpoolen. 

Föreläsningen kom att att handla om hur Aron klarat sig 
genom barncancer och sedan använt sina erfarenheter att 
genomföra nya mål. För att ta sig an stora uppgifter så tipsar 
han om att dela upp stora mål i mikromål, för att på så vis 
se sin utveckling och komma framåt. Dessutom har han haft 
inställningen att aldrig sluta kämpa, se sina möjligheter och 
känna tacksamhet och se saker ur ett annat perspektiv.

Under vintern har flera intressanta föreläsningar 
anordnats av kårens utskott inom ett brett antal 
områden. Ultunesaren har besökt några för att bli lite 
hvisare.

Mastersprogram för att möta dagens hållbarhetsutmaningar

Funderar du på vad du ska läsa efter kandidaten? Förra hösten sjösattes SLU:s nya internationella masterprogram 
Sustainable Food System (Hållbara livsmedelssystem). Programmet tar ett tvärvetenskapligt grepp om hela 
livsmedelskedjan från primärproduktion till konsumtion dess betydelse för en hållbar utveckling.

Fokus ligger på att identifiera, utveckla och utvärdera innovativa produkter, processer och system, och fallstudier 
i samarbete näringslivet. 

Det finns ett stort behov av tvärvetenskaplig kunskap om hållbarhetsfrågor i samhället. Arbetsmarknaden 
är ljus!  Har du en kandidatexamen i naturvetenskap eller samhällsvetenskap och vill du bidra till en hållbar 
matproduktion?

Sök: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/hallbara-livsmedelssystem/ 

Text: Galia Zamaratskaia
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Bakre raden från vänster: Kerstin VEXILLUM Wahlquist, Gustav THE STIG Andersson, Henrik WERTHERS Roth, 
Cassandra Telldahl Bjelkelöv, Sanna Sulander, Amanda Carlström, Louise EXOTERM Nybogård, Martina Staxäng, 
Nils POOET Ewald, Marcus Kovaleff  Malmenstedt, Sebastian POOLAR Remvig, Sofie Tinggren.

Främre raden från vänster: Sofia TRITONIA Lindkvist, Julia KEYSTONE Andersson, Fanny Gunnarsson, 
Johanna HIGHWAY Friman, Hanna Falk, Ebba Hellstrand, Hanna Wickström, Maria Eklund.

EXAMENSTAGARE PÅ LUCIABALEN 2018
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Vi valde 
Handelsbanken.  
Vad väljer du? 
För mer inspiration – teckna en kostnadsfri  

prenumeration på tidningen Tillväxt och  

Nyhetsbrev Handelsbanken Skog och lantbruk 

på handelsbanken.se/skogochlantbruk 

Du är alltid  välkommen  in på något av  våra lokala  bankkontor. 
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