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Innehåll

Det här numret är inte vilket nummer som helst, utan Ultunesarens åttionde 
jubileumsnummer. Jag har fått en sammanställning av åttio år Ultunesar-his-
toria, och det har varit en spännande läsning med mycket variation genom 
åren. Temat är som tidigare nummer inspirerat av SLU:s fyra framtidsplat-
tformar och denna gången faller turen till Djur, natur och hälsa. Det kanske 
verkar som ett ganska spretigt val av ämne, men de tre ämnen som hänger 
ihop som aprilväder och en extravinter.. Naturen kan påverka människors 
och djurs hälsa, likaså kan djur ge människor sjukdomar och vice versa. 
 
I detta nummer har vi även en intervju med en alumn som arbetade med hur 
djur och grödor påverkas av radioaktivt nedfall som efter Tjernobylolyckan 
och andra stora händelser. Jag tycker det var en väldigt rolig intervju att göra, 
men också en ögonöppnare över hur beroende vi är att ta hand om vår natur 
och göra oss förberedda för liknande händelser. Ifall du har tröttnat på att 
läsa böcker så här vid terminsslutet så har vi en artikel om vandringsleder 
runt Uppsala. Vi har även en text om annorlunda husdjur. Jag hoppas det 
kommer bli en intressant läsning.

Clara Kjellström
Redaktör
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Jakob DEN TAL Nygårds
Ordförande Ultuna Studentkår 2019

Ljuset har äntligen kommit tillbaka till Uppsala efter en lång och mörk vinter. Våren är här i allra högsta grad 
och det är bara en tidsfråga innan knopparna slår ut och Ultunas fagra ängder återigen grönskar. 

Framtiden ser ljus ut för oss SLU-studenter. I skrivande stund har jag precis lämnat rundabordssamtal där SLU 
bjudit in externa intressenter till samtal om SLUs framtid och vision om ett dubbelt antal studenter. De externa 
representanterna är våra framtida arbetsgivare – inom dem gröna näringarna. Rådgivningsföretag, företag i 
livsmedelsindustrin, branschorganisationer, företag med fokus på hållbar stadsplanering och många andra med 
stort intresse i SLUs alla olika studentgrupper.

Budskapet är tydligt – vi är eftertraktade på arbetsmarknaden och näringslivet ställer sig mycket positivt till ett 
ökat antal examinerade studenter. Det känns fantastiskt roligt och det är väldigt inspirerande att studera vid ett 
universitet där slutprodukten, vår examen, leder oss vidare till nya spännande utmaningar. Utmaningar där vår 
kompetens verkligen behövs för att lösa problem och bidra till en bättre värld. 

SLU är ett sektoruniversitet vilket innebär att universitetet bedriver utbildning och forskning endast inom vissa 
specifika områden. Min uppfattning är att det skapar en alldeles unik anknytning till motsvarande sektorer 
inom näringslivet – inte minst mellan studenter och framtida arbetsgivare. 

Kårverksamheten är otroligt viktig på Ultuna, vår organisation har starka relationer till de näringar som vill 
anställa oss när vi är examinerade. Uppfattningen om Kårens roll delas med våra framtida arbetsgivare som 
även i möten med SLU framhåller Kårens viktiga värden. Under rundabordssamtalen diskuterades Kårens roll 
i utbildningen och det lyftes fram särskilt av representanter från näringslivet. I Kårens verksamhet får man 
möjlighet att träna sina färdigheter inom ledarskap, kommunikation och projektledning. Samtidigt skapar vi 
nätverk för framtiden som möjliggör långsiktiga samarbeten i näringslivet – där vi kan bidra med nya ut-
manande perspektiv för att utveckla samhället. Nätverkande kan låta klyschigt men som SLU-student och 
kårengagerad är det nästan omöjligt att undvika nätverkande. Ta tillvara på de relationer som skapas här ute på 
Ultuna – det kan öppna upp för oväntade möjligheter i framtiden.

Valborg är i antågande – studenternas högtid. Jag hoppas att ni alla får en riktigt härlig valborgsvecka. Njut av 
den – liksom tiden som studenter i valborghögtidens huvudstad, studenternas högborg, Uppsala. 

Sjung om studentens lyckliga dag,
låt oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.

Soliga hälsningar!
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SLU:s framtidsplattformar är skapade för att bygga broar mellan olika vetenskapsområden och öka samverkan 
med samhället. Framtidens Djur, natur och Hälsa är en av dessa plattformar. 

Denna plattform finns till för att se till djurens hälsa och livskalité, men också för att undersöka vilken betydelse 
naturupplevelser och djur har för människors välmående. Arbetet utgår från ett ’One Health- perspektiv’, viket 
betyder att man tar hänsyn till samspelet mellan djur, människor och omgivande ekosystem. 

Framtidsplattformen Djur, Natur och Hälsa berör allt från livsstilssjukdomar till djurens påverkan på människan. 
De anordnar konferenser, workshops och föreläsningar som även studenter kan anmäla sig till. 

Ytterligare information kan ni hitta på SLU:s hemsida. 

Framtidens Djur, Natur & Hälsa

Det finns olika sätt om hur man 
definierar ordet behov, det har mycket 
med hur vår status som individ ser ut 
idag och vad våra förutsättningar säger 
om hur vi kan fylla dom.

När jag försöker hitta en teoretisk 
beskrivning på vad ett behov faktiskt 
är så dyker jag på Maslows pyramid. 
Den är uppdelad i fem steg i ett 
hierarkiskt system. 

Enligt Maslow är det första behovet 
det fysiologiska behovet, är den 
grundläggande gruppen och står 
för till exempel hunger, törst, sömn 
och sex. Dom andra trappstegen 
är trygghetsbehov, behov av 
kärlek, självhävdelsebehov och 
självförverkligande behov. Säkert 
mycket ni känner igen. Dom här 
spelar olika roll beroende om hur 
mycket vi som människor värderar 
och prioriterar och styrs av medfödda, 
inlärda och hur situationen ser ut för 
oss.

Men Maslow menar att det första 
steget i trappan, det vill säga 
fysiologiska behov, är grunden för 
motivation hos människan. Om inte 

de här behoven tillgodoses kan vi 
drabbas av sjukdomar, irritation, 
smärta, obehag, och därför strävar vi 
som människor efter att så snabbt som 
möjligt tillfredsställa behoven och hitta 
en balans.

Det här får mig att tänka mycket på 
hur vi har det idag i västvärlden och 
hur kanske det fysiologiska behovet 
mest lever i sin bakgrund, glöms bort 
och definitivt inte bidrar till den så 
kallade balansen. För det mesta finns 
den där som någon sorts kuliss. Men 
ändå är det en förutsättning för att vi 
ska leva. 

Konsumtionssamhället har i stor 
utsträckning styrt rangordningen av 
våra behov för hur dom ser ut idag. 
Även med Maslows fysiska trappsteg i 
bakgrunden och att våra behov där är 
som gott som uppfyllda i den del av 
värld vi lever i, är vi varken mer trygga 
eller nöjda för det. Det finns alltid 
något mer som vi ”villhöver”.

Kanske är det för att vårt band till det 
vi har runt omkring oss som växer 
och lever i form av djur har blivit för 
distanserat? Jag är ganska övertygad 

Text: Anna Ek

Vad är människans grundläggande behov idag?

Text: Emilia Widerström Astrenius
Ordförande LRF Ungdomen

om det senare, för det är svårt att 
förklara idag varför exempelvis bönder 
i Sverige behövs, när vi kan få mat 
någon annanstans.    

Vi mår bra av att vistas i naturen. 
Men vi har olika bild av hur en natur 
ska vara och se ut. Och nu, mer än 
någonsin, har den blivit en avgörande 
faktor för hur vi kommer leva våra 
liv framöver. Det är symbiosen som 
är klurig att reda ut mellan människa 
och naturen. Hur ska man kombinera  
faktorn att denna natur, om vi 
inte sköter den på ett vettigt sätt, i 
framtiden kommer kunna ge oss det 
fysiska trappsteget såsom mat och rent 
vatten? Och vad har vi för ansvar att 
fylla andras behov i resten av världen?

Natur är ett komplext system som 
bygger på att vi samarbetar med den. 
Jag har ett ansvar som bonde att se 
till att de fysiologiska behoven finns 
tillgängligt för alla även i framtiden. 
Eller ja, sex och sömn får vi kanske stå 
för själva.  

KRÖNIKA
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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
We all love our cats, dogs, 
horses, rabbit, hamsters, 
Guinea pigs and gold fish. But 
sometimes people actually get 
tired of  these timeless and 
classic pets and want something 
else, something more unique, 
rare or weird. Maybe you are 
interested in a rare pet or just 
want to know more about the 
more unorthodox fellas in the 
world of  pets.

 

Before we introduce our 
unusual friends, it is important 
to note that these animals often 
are unusual pets for a reason. 
Most of  the pets in this article 
are rather difficult to take 
care of  and there are often a 
lot of  requirements from the 
authorities and lawmakers, for 
example regarding cage size. If  
you become interested in any 
of  the unusual pets mentioned 
in this article, read a lot about 
them before you buy one and 
remember, never buy a pet on 
impulse.

So, let´s start our journey to the 
land of  unusual pets with the 
ferret. A lot of  you probably 
know about the ferret and 
they are more common than 
most of  the pets that will be 
mentioned later in this article. 
This is of  course not without 
reason. Ferrets are famous for 
their energy and tendency to 
never sit still. Add the fact that 
each ferret has their distinct 
personality, just like dogs 
and cats, and you have a very 
charming but probably a rather 
more challenging pet.

 

A relative to the ferret is the 
badger, and as you probably 
guessed, yes there are some 
pet badgers in Sweden. It 
may seem a bit weird, aren´t 
badgers aggressive animals? 
Not necessarily, the reason 
that there are pet badgers is to 
train dogs in pot hunt and it is 
therefore important that the 
badger isn´t aggressive and bite 
the dogs. However, there is a lot 
of  training needed to make the 
badgers friendly, and during the 
upbringing there is of  course 
a lot of  biting and bloodshed. 
Therefore, badgers are probably 
one of  the hardest animals to 
take care of.

Badgers, ferrets, sharks and   
other unusual pets

The most uncommon pet 
in Sweden is however the 
potbellied pig, also known as 
mini pig. Not only are they 
famous for being smaller 
than normal pigs (they are 
not necessarily that small, and 
some can weigh up to 80 kilos) 
they are also known for being 
very intelligent. If  you want 
an animal that live long, mini 
pigs are not a bad choice. They 
normally live around 20 years, 
far longer than most dogs.

 

These three are however only 
some of  all the unusual and 
interesting pets you can find 
in Sweden. Some others are 
chinchillas, squirrels, wallaby’s, 
hedgehogs and many more. And 
we haven´t even mentioned all 
different kinds of  fish, reptiles, 
birds and amphibians that are 
used as pets out there. For 
example, the author of  this 
article was once at a pet store 
that sold sharks! Sadly, we can´t 
tell you about all of  these pets 
today, so if  you want to learn 
more, you have to let internet 
save your day.

Text: Simon Höxter
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Varför jag utbildade mig till agronom? Det är en 
fråga jag också ställer mig själv. Hur vågade jag kasta 
mig ut i denna för mig helt okända högskolevärld? 
Jag hade ingen aning om vad utbildningen innebar, 
inte heller kände jag någon med den utbildningen, 
endast jag själv visste - agronom skulle jag bli och jag 
skulle likt en Scarlett O`Hara i ”Borta med vinden” så 
småningom återvända till jorden, till ursprunget, till 
barndomsgården i Forshems socken i Västergötland. 
Där hörde jag hemma. 

Studieåren på Ultuna

Verkligheten kom snart i kapp mig. Den inledande 
småttingveckan var lite av en chock, men det sociala 
livet på studentkåren skulle snart visa sig vara mycket 
trevligt. Förutom att jag mötte min blivande man i 
årskursen, så blev vi båda mycket goda vänner med 
flera av våra kurskamrater, vänskapsband som har hållit 
livet igenom. Vi var två kvinnor i årskursen och 41 
män. Den numerära manliga dominansen var egentligen 
ingenting jag tänkte på, kamraterna på Ultuna var alla 
justa och trevliga personer. Inom den lilla gruppen 
av årskursens husdjursstuderande (vi var 6 stycken!) 
uppstod en nästan familjär stämning och - måste jag 
tillstå - vi tävlade om vem som blev först att anmäla sig 
till tentamen hos professorn i det aktuella ämnet. Jag 
märkte aldrig att lärarna vare sig i undervisningen eller 
vid tentamina diskriminerade eller favoriserade mig 
som varande kvinnlig student. Däremot förstod jag - 
långt senare - att de manliga studenterna hade lättare 
för att knyta de rätta kontakterna inom lärarkollegiet 
inför den kommande yrkeskarriären. Det var roligt att 
studera på Ultuna, studiemiljön var fin och studierna 
givande. Vi hade det väldigt bra med nytt, bekvämt 
studentboende i Eriksberg i Uppsala eller på Kronåsen. 
Mot slutet av min studietid på Ultuna arbetade jag som 
amanuens vid en husdjursinstitution. Jag vet inte så 
mycket om situationen för dagens studenter, men jag 
har ett intryck av att man i dag ofta jobbar parallellt 
med studierna. Det verkar som årskurserna i dag inte är 
lika väl sammanhållna som på vår tid. Våra studier var i 

hög grad bundna, med schemalagda föreläsningar och 
övningar. Jag tror att det numera är större frihet till olika 
ämnesval och egen studietakt. Detta kan vara en fördel 
för många, men nackdel för andra. Genomströmningen 
av studenter i utbildningen var mycket hög på vår tid. 
Studietakten var hög, det sociala trycket likaså, den 
sociala kontrollen verkade för den som såg ut att inte 
hänga med, få eller inga avhopp skedde. Under mina 
fyra år på Ultuna åtog jag mig bara ett studentpolitiskt 
uppdrag, en funktion i ett av utskotten. Jag tror det 
hade varit lärorikt och utvecklande med fler sådana 
engagemang. Tänk på det, bästa/e Utunesare!

Yrkesliv med försök och forskning….

Än en gång kom verkligheten i kapp mig. Min man 
och jag flyttade till Skåne (det där med Västergötland 
fick anstå). Men det visade sig vara ont om 
arbetsmöjligheter, med oss båda på samma ställe. Tänk 
på det, bästa/e Ultunesare!  För mig blev det ett vikariat 
vid Plönninge lantbruksskola i Halland, följt av arbete 
vid Inst. för husdjurens utfodring och vård (HUV) och 
senare vid Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi 
(JBT), med placering i Alnarp. I förra fallet för försök 
och forskning gällande fodermedel och utfodring, 
främst med nötkreatur, men även med fjäderfä och svin. 
Det var en bra grund i mitt fortsatta arbete.

Strålande forskning i 
lantbrukets och samhällets 
tjänst – en Alumnintervju
Ultunesaren vände sig till Inger Andersson, 
husdjursagronom från årskurs 1959 vid dåvarande 
Lantbrukhögskolan, därutöver agr.dr och docent i 
radioekologi med inriktning mot animalieproduktion, 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi ställde några frågor 
om hennes syn på utbildningen vid lärosätet då och nu, 
hur karriären som agronom kan gestalta sig och hur man 
kan forma sitt liv såväl personligt som yrkesmässigt i 
samhällets tjänst. Här är hennes version.
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Under slutet av 1970-talet när det svenska 
kärnenergiprogrammet formerades började 
säkerhetsfrågor uppmärksammas i samhällsplaneringen. 
Utifrån en regeringsproposition uppdrog 
Lantbruksstyrelsen åt HUV ”att kartlägga och beräkna 
risker och anvisa åtgärder i händelse av radioaktivt 
utsläpp och nedfall, med särskild hänsyn till lantbrukets 
djurhållning och livsmedelsproduktion i områden kring 
de svenska kärnkraftverken”. Även andra tänkbara 
situationer skulle beaktas som el-avbrott med brist 
på ventilation, vatten- och fodertillförsel. Detta blev 
mitt arbete, att genom litteraturuppgifter m.m. relatera 
frågorna till svenska förhållanden. Längre fram i tiden 
blev det utgångspunkt för ännu ett projekt, denna gång 
till Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) angående 
djurhållning vid allvarliga olyckor som översvämningar, 
stormar, bränder, smittsamma djursjukdomar och 
situationer där djur omkommit eller måste avlivas, 
med åtföljande problem med kadaverhantering och 
destruktion. Erfarenheter sammanställdes från aktuella 
händelser i omvärlden.  

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 med radioaktivt 
nedfall bl.a. över delar av Sverige påskyndade de svenska 
forskningsinsatserna. Jag fick möjlighet att utföra 
experimentella studier 
över radioaktiva ämnens 
(främst cesium-137) 
upptag genom fodret och 
ansättning i produkterna 
mjölk, kött eller ägg hos 
mjölkkor, lamm, slaktsvin, 
slaktkycklingar och 
värphöns. Motåtgärder som 
tillsats av cesiumbindande 
preparat i fodret och 
olika skördemetoder 
testades och halveringstider för cesium beräknades. 
1990-1997 studerade jag upptag och ansättning av 
radioaktivt cesium hos lamm på fjällbete, dvs. i ett helt 
orört ekosystem utan odlings- eller andra åtgärder. 
Den senare studien gjorde jag i samarbete med Inst. 
för radioekologi, SLU, delvis också inom ramen för 
forskningsprogrammet Nordisk kärnsäkerhetsforskning. 
I flera andra projekt samarbetade jag med FOA  bl.a. 
med utgivning av en skrift/lärobok i radioekologi. 

På uppdrag av Statens strålskyddsinstitut (SSI) 
arbetade jag med uppbyggnad av en rikstäckande 
organisation för provtagning och mätning av radioaktiva 
ämnen i fodermedel (i första hand betesgräs) och 
mjölk i händelse av ett radioaktivt nedfall. Syftet 
var att i en sådan situation snabbt kunna kartlägga 
nedfallets art och utbredning och med motåtgärder 
och information begränsa stråldosen via livsmedel 
till människor. Praktisk utbildning av funktionärer 
(Försvarsmaktens frivilligorganisationer Svenska 
Blå Stjärnan, Lottakåren och Bilkåristerna) skedde i 
Alnarp. Återkommande övningar med provtagningar 
genomfördes såväl där som på andra, kontrakterade 
mjölkkogårdar. Aktivitetsmätningar gjordes av SSI:s  

kontraktslaboratorier vid radiofysikinstitutioner vid 
landets universitet.

ALA, arbetsgruppen lantbruk och samhälle, SLU 
Alnarp, uppmärksammade tidigt sårbarhetsfrågor inom 
lantbruket. 1990 gjorde jag i samarbete med ALA 
och Inst. för ekonomi, SLU Uppsala en studie över 
”Jordbrukets sårbarhet nu och för 50 år sedan” utifrån 
förhållandena på fem lantbruksföretag i olika delar 
av landet. Sen dess har lantbruksnäringen genomgått 
stora strukturella förändringar och villkoren för en 
uthållig inhemsk livsmedelsproduktion i ett krisläge 
har i grunden ändrats. Nationella mål om en tillräcklig 
försörjningsförmåga i kris eller krig är inte prioriterade. 
Fortsatta studier är angelägna.

……och med information och annan 
verksamhet

Jag var kontraktsbunden ledamot i räddningsledningen 
vid Ringhals kärnkraftverk i funktionen djurhållning/
livsmedel 1985-2002, och som sådan deltog jag i 
återkommande haveriövningar vid länsstyrelsen 
i Hallands län. Jag medverkade i kurser, bl.a. för 

lantbrukskonsulenter, 
distriktsveterinärer i 
totalförsvaret, Lokala 
säkerhetsnämnder i 
kärnkraftskommunerna 
och för representanter för 
Rikspolisstyrelsen. Jag var 
också verksam i en nybildad 
samarbetsgrupp, ”Centrum 
för omgivningsradiologi 
sydväst”, för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan 

JBT och radiofysikinstitutionerna i Lund, Malmö och 
Göteborg. 

På senare år har samhället mött nya typer av 
påfrestningar, också av de slag som tidigare ansågs 
vara näst intill otänkbara och nya lär tillkomma. 
Vem, om inte SLU, skulle som expertorgan kunna 
bistå myndigheterna med vetenskapsbaserat 
beslutsunderlag vid kriser och dessutom - redan nu - 
påskynda planerna på en robust livsmedelsberedskap.                                 
Något för blivande agronomer?  Absolut!  

Detta var några bilder från en agronoms studieår och 
yrkesliv parallellt med familjeliv och barnuppfostran. 
Det jag särskilt värdesatte i yrkeslivet var det nya, 
spännande arbetsområdet med kontakter med andra 
institutioner, organisationer och myndigheter, det 
vidgade vyerna och lärde mig mycket om samhället 
utanför forskarsamhället. 

PS. Hur det gick med drömmen om gården i 
Västergötland? Jo, den blev till slut min verklighet. DS. 

“Sen dess har lantbruksnäringen 
genomgått stora strukturella 

förändringar och villkoren för en 
uthållig inhemsk livsmedelsproduktion 

i ett krisläge har i grunden ändrats.”

Text: Inger Andersson 
(Baserat på frågor från Clara Kjellström)
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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

Från jord  
till bord
stipendium

är en belöning om 10 000 kr till dig som är eller 
varit student vid SLU-Ultuna. Har du gjort 
examensarbete, ideellt arbete eller forskning som 
bidragit till ökad kunskap om hållbar intensifiering 
av Sveriges livsmedelsproduktion?
 
Läs mer om stipendiet och ansök idag:
ultunastudentkar.se/index.php/studiesocialt/stipendier

Lantmännen och ULS  
Från jord till bord-stipendium

Stipendievärde 
10 000 kr

Sista ansökningsdag 
1 November 2019

Skicka ansökan till 
uls_sekr@stud.slu.se

Respons till “Jakten på koldioxid, CO2”
Krönikan är ett debattinlägg som svar på “Jakten på koldioxid, CO2” nummer 1 2019.

Det är svårt att ta Birger Svenssons debattinlägg i senaste 
Ultunesaren på allvar pga påståenden som strider mot 
naturlagarna. Saken blir inte bättre av att han indirekt 
beskyller klimatstudenterna för fake news!. Vi klarar ju inte 
ens att förhindra ökningen.  Ingen ifrågasätter behovet 
av CO2 för växterna. Det som diskuteras är att försöka 
stoppa den mänskligt orsakade ökningen av CO2, som bl 
a leder till ökad temperatur och alltså ökad avdunstning. 
Birger Svensson har helt missat växternas vattenbehov. Min 
vandring genom Saharas öken för 40 år sedan lärde mig att 
utan vatten finns det inget liv. Trots mängder av CO2!

Vart har den svenska måttfullheten tagit vägen i dagens 
samhälle? Den som utmärks av ”lagom”? Samma brist 
på nyanser återfinns i debatten om övergödning av våra 
ytvatten och Östersjön. Fosfor förefaller vara ett GIFT, som 
rättfärdigar att myndigheterna kräver hemskt resursslukande 
avloppssystem som ofta ger stora miljöskador. På 
landsbygden kräver miljökontoren ofta slutna tankar för 
hushållsavloppet. 

Tankar som raskt fylls av duschande hygienivrare, ofta 
tonåringar. Då tvingas fastighetsägaren beställa en tankbil, 
som med stora utsläpp av CO2 åker ut till tanken, tömmer 
den och kör in duschvattnet till kommunens reningsverk. 
Efter behandlingen, som missvisande kallas rening, körs 
slammet till deponi för miljöfarligt avfall. Kvarvarande 
vatten med innehåll av syntetiska kemikalier och mediciner 
släpps ut i Fyrisån och Mälaren, där det påverkar fiskens 
hormonnivåer och skadar Stockholmarnas dricksvatten. 
Detta trots att ett hållbart alternativ finns: låt fastighetsägaren 
sprida duschvattnet på sin mark runt tanken. På så vis binder 
växterna luftens CO2 i träd, gräs och livsmedel och det ger 
grönska som ökar vårt välbefinnande. Då kanske vi trivs där 
vi bor utan ideliga resor till Thailand med stora utsläpp av 
CO2. Koldioxidutsläppen har medfört halter i luften som 
redan för flera årtionden sedan var mycket högre än lagom.

Miljövänliga hälsningar!
Lars Hylander

Agronomexamen 1987

KRÖNIKA
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I Uppsala finns en mängd olika vandringsleder för den som vill ge sig ut i skog och mark. En lördag i april begav jag 
mig ut i naturreservatet Norra Lunsen med vänner och tre hundar i släptåg. Dagsvandringen gick mellan Flottsund 
och Lunsentorpet, en mils tur fram och tillbaka genom varierande terräng. Vid Lunsentorpet stannade vi för att grilla 
korv vid en av flera grillplatser som finns där. Lunsentorpet är ett populärt vandringsmål med möjlighet att slå upp 
tält eller sova över i torpet en natt eller två. Det finns även tillgång till pump för dricksvatten, vindskydd, dass, vedbod 
samt yxa för den som vill hugga sin egen ved. Den vandringssugne kan fortsätta sin tur längst med Uppsalaleden till 
bland annat Fjällnora och vidare. Bara din fantasi sätter gränser för hur ditt vandringsäventyr kommer se ut! 

Glöm inte att fylla på med energi under din vandring, fikapauser är 
vandrarens bäste vän!

VANDRING I UPPSALA
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Vid Lunsentorpet finns flera eldstäder där man kan grilla korv eller annat för 
att stilla hungern.

Terrängen i Norra Lunsen är mycket varierande, bland annat behöver man ta 
sig över många spångar för att nå Lunsentorpet.

Text: Annika Eleryd
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Namn: Clara Kjellström
Hem-hemort: Gränna
Fritidsintresse: Dega på soffan och 
karate ungefär varannan fullmåne
Favoritdjur: Ko

Hur är det att leda tidningen?
Intressant och roligt. Jag får träffa på 
många olika personer och det är alltid kul 
att se hur tidningen går från en idé till att 
växa fram.

 

Namn: Simon Höxter
Hem-hemort: Täby
Fritidsintresse: Data- och brädspel, 
vandra i naturen, politik
Favoritdjur: Näbbdjur                                                                                                                                         

Varför gillar du att skriva?: 
Kul att kunna uttrycka sig och förmedla 
fakta och kunskap. Arbetet bakom 
texten är dock roligast, att få söka fakta, 
intervjua folk osv. 

Namn: Nathalie Navarrete
Hem-hemort: Göteborg
Fritidsintresse: De senaste åren har 
jag fått upp intresset för vandring och 
camping, något som bidragit till extra 
fina minnen. Förövrigt kollar jag väl på 
alldeles för många teorivideos om Game 
of  Thrones.   
Favoritdjur: Min katt blir nog sårad om 
jag inte svarar katt.

Vad är det roliga med layout? 
Jag tycker det är kul att göra något 
kreativt som andra får ta del av, men ändå 
vara lite bakom kulisserna.

Namn: Anna Ek 
Hem-hemort: Gryt, Östergötland 
Fritidsintresse: Jag har alltid tyckt det 
är oklart vad som räknas som fritid, 
men när jag inte pluggar ägnar jag mig 
åt internationell politik och min egen 
gård hemma i Gryt. Utöver det myser jag 
gärna med min hund eller skriksjunger till 
country. 
Favoritdjur: Ko. Definitivt. 

Varför gillar du att skriva? 
Det hänger väl egentligen ihop med min 
förkärlek till debatt och kunskap. Att få 
måla upp bilder med ord, argumentera 
och nyansera är väldigt svårt, och därför 
väldigt roligt att försöka bemästra.

Namn: Annika Eleryd
Hem-hemort: Upplands Väsby
Fritidsintresse: Hund och hundträning, 
vara ute i naturen, skapande, umgås med 
vänner bland annat. 
Favoritdjur: Alldeles för svår fråga, jag 
älskar alla djur! Men hund kanske ligger 
närmast om hjärtat ändå. Även får, getter 
och råttor är lite favoriserade. Mina katter 
är också ganska gulliga.

Vad målar du helst? 
Det kommer kanske inte som en 
överraskning att djur och växter är mina 
absoluta favoritmotiv. 

Visste du att Ultuna studentkår har ett eget utskott för friluftsliv? Ultunas 
Friluftsförening, UFFE, anordnar bland annat vandringar, grillkvällar och kanotturer 
för kårens medlemmar. Håll utkik efter kommande aktivitet på skolans anslagstavlor 

och sociala medier.

Inforuta UFFE
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