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Ydermere må vi huske på, at på den anden side af 
sommerferien, er der nogle af os som forsætter hvor 
vi slap, andre bliver færdige og andre igen skal først 

til at starte. Det er den evige cirkel 
der skaber livet på vores elskede 
Frederiksberg Campus. Gamle rot-
ter og nye skud skal endnu engang 
begå sig langs både Thorvald-
sensvej, Bülowsvej, Rolighedsvej, 
Grønnegårdsvej, Dyrlægevej og 
selvfølgelig Acaciavej. Så til alle de 

studerende, om det så er for de næste mange år, eller 
kun for lidt endnu, ønsker jeg jer held og lykke med 
studierne. Kæmp til det sidste, og altid, husk at nyde 
solen! 

Sarah Harder Bonde, Tovholder FN’s Nyt

I denne hvad der har været en fantastisk maj 
måned, udkommer det sidste FN’s Nyt for 
dette skoleår. Det sker i en måned hvor vi har 
overlevet overenskomstforhandlingerne, vi 
sidder på den anden side, måske med en kold 
øl og nyder det gode vejr. 

For nu mine damer og herrer! Nu kan man 
da endelig sige at sommeren er kommet til 
Danmark! Og hvor er det dejligt. Så vi må 
huske hinanden på, at når temperaturen når 
over de 25 grader og bliver en kategoriseret 
sommerdag, så skal vi nyde den og ikke klage 
over varmen – kulden skal nok komme igen 
til oktober!

Vi er over halvejs gennem blok 4, og studierne 
burde kører derudaf. Og det gør de også! Men, 
min opfattelse er dog stadig, at vi er flere der 
har svært ved at sætte vores fokus på studi-
erne, når solen skinner fra sådan en klar him-
mel som den har gjort længe. Og det er også 
okay. Det er okay ikke at være inspireret hver 
dag, som det er på alle årets fire årstider. 

I samme tråd er det netop også vigtigt at 
hygge sig, og dét er jo noget vi danskere er 
rekord-gode til. For nyligt afholdte alle de 
frivillige, for jeg ved ikke hvilket år i træk, den sag-
nomspundne  Smedjefest. Med gode fadøl, smedens 
den lange, krydrede tyrenosser og de bløde toner af 
Johnny Deluxe 
løb den to-dags 
festival endnu en 
gang af stablen. 
FN stod som 
altid og var klar 
til at dele 100 øl 
ud til vores medlemmer 
(selvfølgelig én til hver), men nåede dog ikke helt 
målet. Måske det så bliver til flere øl per medlem 
næste år?  I hvert fald var det dejligt at se så mange 
studerende der nød solen, selskabet og undskyld-
ningen for ikke at side med næsen i studierne! I sid-
ste ende skal studierne dog studeres og eksaminerne 
skal eksamineres. Men så må vi i mellemtiden bare 
glæde os over, at vi ser lyset for enden af tunellen, da 
sommeren så sandeligt står for døren! 

Leder - SÅ ER DET SOMMER

 
Men så må vi i mellemtiden bare 
glæde os over, at vi ser lyset for 
enden af tunellen, da sommeren 
så sandeligt står for døren!

“

- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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repræsentanterne 
i SNNMH på 
FN’s hjemmeside. 
På denne måde 
kan andre studer-
ende finde ud af, 
hvem de kan tage 
direkte kontakt 
til, hvis der er 
noget, som de vil 
have taget op i Studienævnet.

Ydermere er der netop blevet uddelt rejselegater til 
FN’s medlemmer, som er vendt hjem fra udenland-
sophold. Vi har i denne periode fået et overvæl-
dende antal ansøgninger. Derfor har vi på seneste 
bestyrelsesmøde diskuteret, at der i næste års budget 
skal afsættes flere penge til rejselegater, så vi har 
endnu bedre mulighed for at støtte vores medlem-
mer.

Efter mange års trofast 
arbejde er Heidi Mathies-
sen desværre udtrådt af 
bestyrelsen. Heidi er snart 
færdig med sit speciale 
og har derfor givet UPF-
repræsentantposten 
videre til Nina Berg 
Jørgensen. Nina sidder 
på nuværende tidspunkt 
allerede i bestyrelsen som 

SCIENCErådsrepræsentant, men vil altså nu også 
varetage UPF-rollen. 
Vi takker og bukker for Heidis kæmpestore indsats 
for FN og for de studerende på Københavns Univer-
sitet og ønsker hende alt det bedste fremover!

FN er til for at hjælpe lige netop dig med, hvad end 
det skulle være. Hvis der er nogle problemer eller 
ønsker, så kontakt os gerne på bestyrelsens mail på 
fn@naturstud.dk, så skal du nok blive hørt. 

Husk at referater altid kan findes på FN’s hjemme-
side naturstud.dk, hvor der også er kan findes infor-
mation om interessegrupper, ansøgningsskema for 
økonomisk støtte, gamle FN’s Nyt-blade og meget 
meget mere!

FN’s bestyrelse diskuterer ved hvert møde, hvad der 
er sket af nye spændende ting siden sidste møde. 
Som regel er der opfølgning fra følgende punkter: 
- SCIENCE-rådet
- SUND-rådet 
- FNIS 
- Campusudvalg 
- Rustur
- JA/DA
- Interessegrupper
- Økonomi ved kassereren

Som omtalt i FN’s Nyt fra blok 3 er Insti-
tutrådene blevet nedlagt, og vi har forsøgt at 
få et nyt, lignende samarbejde op at stå med 
PLEN. Dette er nu lykkedes! Der er blevet af-
holdt det første møde, hvor der er blevet fastsat 
vedtægter. FN har fået to pladser i det såkaldte 
PLENråd. Det er blevet besluttet, at der afholdes to 
årlige møder, hvor der er en fast dagsorden, som 
sikrer at PLEN og vi studerende har mulighed for at 
diskutere, alt der rører sig på instituttet igennem.
Næste møde vil blive afholdt første eller anden uge i 
september.

Studenterrepræsentanterne fra Studienævn for 
Naturressourcer, Miljø og Husdyr (SNNMH) blev 
inviteret med til bestyrelsesmødet i maj. Idéen var, 
at vi skulle diskutere mulighederne for et endnu 
bedre og tættere samarbejde imellem FN’s bestyrelse 
og studienævnsmedlemmerne. Dette var et virkelig 
produktivt møde, hvor der blev diskuteret, hvordan 
man bedst fik gjort opmærksom på SNNMH’s 
muligheder og medlemmer. Det blev f.eks. foreslået, 
at man kunne sætte navne og billeder af studenter-

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
Som megafon for FN er FN’s Nyt med til 
at synliggøre, hvad bestyrelsen i FN egent-
lig går og laver. Dette faste indlæg er ment 
til at orientere vores medlemmer om, 
hvad der rører sig pt. og hvad vi evt. har 
opnået siden sidst. For det sker, fra tid til 
anden, at FN faktisk opnår forandringer 
hvor forandringer ønskes, og dem vil vi i 
hvert fald gerne dele med jer!

- af Caroline Juelsholt - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder
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50-200kr., alt efter arrangementets størrelse, 
som kan bruges til selve arrangementet.    

Majfest
Den 9. maj stod solen højt på himlen og 
FNIS holdt majfest til stor succes. FN stod 
klar, i matchende t-shirt, på plænen med 
kolde fadøl og en varm gril. Vi havde dog 
nogle små start problemer da fadøls an-
lægget stoppede med at virke, men alt blev 
ordnet med højt humør. Det var rigtig dejligt 
at ses så mange dukke op og nyde det gode 
vejr og en kold øl med os. BISS var også på 
plænen med god underholdning i form af 
ølympiaden. Efter ølympiaden havde FNIS 
dog tænkt på underholdning og vi havde et 
stort udvalg af hyggelige sommerspil med i 
arsenalet. Det blev spillet kroket, kongespil, 
kaste grise og meget mere. Alt i alt var det en 
fantastisk dag og vi håber at se lige så mange 
mennesker igen til næster år.

Cecilie Olesen, Formand ved FNIS 

Hvem er FNIS?
FNIS står for Foreningen for Naturresurs-
ers Interessante Selskab og er FN’s fest- og 
arrangements- udvalg. Det er os der står for 
alle de fede og fantastiske arrangementer 
man kan være med til som FN medlem. Det 
er normalt også muligt at komme med til 
mange af arrangementerne og festerne selv 
om man ikke er FN medlem, men der er 
mange fordele for medlemmer f.eks. den bil-
lige julefrokost som plejer at være en af vores 
vildeste fester. Derudover er der for dem 
som er med i FNIS, et godt fællesskab med 
nogle hyggelige møder og fede sjatfester.

Nogle af de mange sjove arrangementer som 
FNIS planlægger er; FN’s Julefrokost, Ma-
jfesten, Interesseløb mm. Udover det kan 
man til selve arrangementerne, som FNIS 
medlem, stå for at lave ting, som f.eks. at stå 
i baren eller grille. Desuden vil alle FNIS 
medlemmer der aktivt deltager i planlægn-
ing og/eller arrangementet blive tilbudt 

FNIS OG MAJFESTEN
Har du også undret dig over hvem der 
står for at arrangere alle FN’s fede fes-
ter? Og hvem det er der holder alle de 
nice shat-fester? Frygt ej! Her får du alle 
svarende! Vi præsenterer FN’s helt eget 
fest udvalg!

- af Cecilie Olesen - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder
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Hvad var jeres første JiU arrangement?
Det første arrangement var ”Kick-Off for Jord i Udvikling” 
i februar 2016. Vi inviterede til sandwich, oplæg ved en af 
Årstidernes grundlægger +debat og til sidst ide-ræs over hvad 
Jord i Udvikling kunne blive til og hvad vi skulle opleve. Det 
var super fedt og jeg tror der var omkring 35 personer fra 
forskellige studieretninger – lokalet var fyldt op. 

Tradition for at tage på forårstur  
Da Astrid, Emma og Katrine sammen med resten af JiU 
udviklede idéer for første gang, planlagde de en forårstur til 
Samsø. Turen blev en stor succes, og det blev starten på en ny 
tradition. Året efter var JiU på forårstur i Djursland og i pinsen 
i år gik turen til Møn.
Forårsturen er en faglig og social tur, hvor vi tager ud i landet 
over en forlænget 
weekend.  Vi vil 
gerne blive klogere 
på, hvad der sker lige 
nu inden for både 
landbrug, natur-
forvaltning mm. 
Derfor prøver vi at 
komme vidt om-
kring på turene, så vi 
ser tingene fra flere 
vinkler. Vi har nydt 
naturskønne omgivelser, cyklet, gået og spist god mad ude i 
det fri. Sådan har konceptet i hvert fald været ind til videre, og 
vejrguderne har heldigvis været med os. 

Forårstur til Møn 
Til et JiU møde en mørk februar-dag tog det os ikke lang 
tid at finde frem til, at forårsturen skulle gå til Møn, som 
i 2017 blev udpeget til UNESCO Biosfære område. 
Vi var 13 afsted, fra forskellige specialiseringer og 
årgange af Naturressourcestuderende, og turen gik lige 
efter planen. Vi tog afsted lørdag morgen og var klar til 
rundvisning ved Møn Honning kl 10. Biavler Jens delte 
ihærdigt ud af sin viden omkring biers biologi, biavl, 
hvordan bier kan give større udbytter i markerne og vi 
diskuterede hvilke tiltag kan give bedre forhold for vilde 
og tamme bier. Det var også lækkert at smage frisk hon-
ning fra tavlerne!
Efter en dejlig frokost i det fri, besøgte vi landskab-

sarkitekt Rigmor, som viste og fortalte om 
deres 1 hektar store pilerensningsanlæg i 
Sprove, som er et bæredygtigt alternativ 
til kloakering. Bagefter tog vi til Camping 
Mønbroen, hvor vi skulle sove i hytter. Vi 
havde tid til at både at bade og spise is i 
det gode vejr, inden der skulle laves mad. 
Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi 
legede Magretheskål, og mange af ordene 
var ret nørdede og gik igen fra dagens 
oplevelser (: 

Historien bag Jord i Udvikling 
For at høre mere om baggrunden for, og tankerne bag JiU 
starter vi med et interview med medstifter Katrine Bak:

Hvem var med til 
at starte JiU og 
hvornår?
Astrid Nässlander 
(Landskabsarkitek-
tstuderende), 
Emma Christiani 
Skov (Agronomis-
tuderende) og jeg, 
Katrine Bak (Natur-

ressourcestuderende) startede Jord i Udvikling tilbage i februar 
2016. Før det var Emma og jeg aktive i en interessegruppe der 
hedder Havebrugsgruppen. Vi prøvede sammen at arrangere 
ture og udflugter, men det var svært at rekruttere nye medlem-
mer og at få folk med på ture og til blokmøder. Samtidig skulle 
turene også på en måde være på Havebrugsgruppens præmis-
ser, så vi følte os også lidt begrænsede. Emma og jeg lavede 
et lille interventionsmøde i december 2015 for at snakke om, 
hvad der skulle ske fremadrettet, og vi blev så enige om at 
starte helt forfra! 

Hvad ville I gerne opnå med gruppen?
Vi ville gerne starte en interessegruppe hvor der var plads til 
at udforske, hvordan jordbruget kan udvikle sig i nye retnin-
ger med fokus på kvalitetsfødevarer, forsvarlig forvaltning 
af jordens ressourcer, samspillet mellem landbrug, natur og 
samfund og den æstetiske kvalitet af omgivelserne. Derudover 
ville vi også rigtig gerne have studerende med fra forskellige 
årgange og studieretninger for at skabe tværfaglighed – f.eks. 
studerende fra Fødevarevidenskab, Landskabsarkitektur, Agri-
cultural Development og Nature Management. 

Hvorfor valgte I at kalde gruppen Jord i Udvikling? 
Navnet Jord i Udvikling – det tog lang tid at komme frem til 
det. Vi ville gerne favne bredt og 
ikke begrænse forståelsen til netop 
én fortolkning – vi ville gerne skabe 
nysgerrighed. Når nye studerende 
spørger ”Hvad betyder Jord i 
Udvikling?”, så kan jeg svare ”Hvad 
betyder det for dig? Hvad synes 
du det kan rumme? Hvad tænker 
du, du kan opleve igennem Jord i 
Udvikling?”. For vi er ikke forankret 
i én niche – vi er netop det vores 
medlemmer gør os til. 

JORD I UDVIKLING BERETTER
- af Maia Vial (medarrangør af forårsturen 2018)

Jord i Udvikling (JiU) er en interessegruppe under 
FN stiftet i 2016. For tredje år i træk tog JiU på 
forårstur i det danske land, for at møde mennesker, 
der arbejder med jordbrug og natur i praksis. I år gik 
turen til Møn.
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og høre virkelige, personlige historier. Man får trænet 
sit fagsprog, og får et større netværk i Danmark. Det var 
også dejligt at lære hinanden bedre at kende i gruppen, 
nørde og hygge sammen.
 
Året der gik og JiU fremover
I JiU har vi valgt at have en flad struktur, så alle føler de 
kan være med til at forme gruppen og arrangere ture osv. 
Man kan selvfølgelig altid få hjælp af de garvede, men 
ellers er det bare at komme i gang! Hvis der er et arrange-
ment, man har i tankerne, kan man skrive ud på vores 
facebook-gruppe Jord i Udvikling eller komme til vores 
blokmøder og høre, om der er stemning for at lave en 
fælles tur eller event. På facebook og til møderne bruger 
vi også hinanden som sparringspartnere omkring valg af 
kurser, projekter og studiejobs. 

I studieåret 17/18 startede vi med at gøre nye og gamle 
studerende opmærksomme på vores gruppe i marmorh-
allen med plantequiz, kage og kaffe. 
Efterårets første tur gik til Taglandbruget ØsterGRO og 
mange nye studerende tog med! Senere på efteråret var 
vi en lille gruppe, der tog på Økologikongres i Kolding, 
hvor vi over to dage hørte mange spændende oplæg om 
det nyeste inden for økologisk jordbrug. 

Her til foråret har vi ud over vores vellykkede forårstur 
været på besøg på Svanholm Gods med dobbelt rundvis-
ning, først i Svanholm Permakultur Skovhave og derefter 
storkollektivet. Til sidst sluttede vi af med en Svanholm is 
i det gode vejr. 
Stor tak til arrangørerne af årets ture og ikke mindst til 
FN og JA for jeres støtte! 

Vi glæder os meget til en masse spændende arrange-
menter fremover! D. 7. juni besøger vi Camilla Plum på 
Fuglebjerggaard, og vores første tur til efteråret bliver 
fredag d. 14. september, hvor vi besøger den biodyna-
miske landmand Niels Stokholm på Thorshøjgaard. 
Derudover har vi flere andre ture på tegnebrættet, så 
hold øje med Jord i Udvikling på facebook.  

Næste morgen kunne vi nyde friskbagte boller og en 
morgendukkert inden vi mødtes med Lone og Jens, som 
driver campingpladsen samt det økologiske landbrug, 
Koster Færgegård. Vi hørte om hvordan de efter gammel 
tradition høster tang og udfordringer samt succeshisto-
rier fra deres økologiske bedrift. Derudover hørte vi om 
deres naturpleje med Angus kvæg, der bl.a. spiser den 
invasive Kæmpebjørneklo!

Efter endnu en frokost i det fri, legede vi cykler i Stege og 
cyklede langs vandet og gennem skov til smukke Nyord. 
De mange køer, der græsser på Nyord giver habitat for 
mange vadefugle. Her mødte vi kemikeren og planteken-
deren William, en af Nyords 36 beboere. Vi hørte om den 
lokale produktion af sennep, likør og kosmetik. Kos-
metikken laver William i sit eget laboratorie fyldt med 
planteudtræk i glas og kolber. Det var spændende at lære 
mere om, hvordan man kan bruge naturen omkring os.

Den aften skulle vi sove i shelter på Nyord, og vi lavede 
et festmåltid over bålet. Næste morgen vågnede vi til 
fuglefløjt, og vi mødtes med Annette, som arbejder med 
Møn Biosfære. Det var spændende at høre om, hvad det 
gik ud på, og hvordan netværket kan bruges til at arbejde 
med mennesker, natur og miljø. Vi havde nemlig hørt 
mange af de tidligere rundvisere snakke om, hvordan de 
arbejdede med Møn Biosfære. Vi snakkede også om bier, 
kultur- og naturhistorie og dialog mellem landmand og 
kommune. 
Sidste stop på turen var Møn Is, hvor vi mødte land-
manden Benjamin. Det var spændende at høre ham 
fortælle om hans opstart af Møn Is, og hans overvejelser 
omkring at omlægge fra konventionelt til økologisk. 
Derudover fik vi landmandens vinkel på biosfæreprojek-
tet. Og til sidst en lækker is!

Efter turen følte vi os mætte af indtryk. Der havde været 
en god sammenhæng på turen, hvor mange af temaerne 
gik igen, og dem vi var rundt hos kendte også hinanden. 
Det er inspirerende at følge udviklingen på nært hold 

JORD I UDVIKLING BERETTER
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de yngre studerende de ældre som øvelseslærere og 
på instituttet blandes de studerende, som er stu-
dentermedhjælpere, også med medarbejderne. Så 
en aften som denne var en oplagt mulighed for lidt 
uformelt samvær på tværs af alle linjer, med pro-
fessorer, institutlederen, fakultetsdirektøren og de 
kandidat-og bachelorstuderende.

Hele balladen var strikket sammen af en lille 
håndfuld studerende, som til daglig også sidder i 
Økonomigruppen, som er interessegruppen for de 
JØ-studerende. Der takkes for indsatsen og opbak-
ningen til arrangement og for støtten fra Instituttet 
for Fødevare og Ressource Økonomi.

Det er altså 25 år siden at de første studerende 
kunne kalde sig Jordbrugsøkonomistuderende og 
om titlen dengang var mindre misvisende, end den 
er i dag, må stå hen i det uvisse. Titlen jordbrug-
søkonom er i mellemtiden ikke blevet mere ret-
visende, men den dag i dag, måske netop på denne 
dag med lidt nostalgi i luften, var det en titel der 
kunne samle folk.

Den 5. maj var godt hundrede studerende og en god 
håndfuld fra instituttet samlet for at fejre de 25 år, 
og det blev gjort med manér. På A-vej, der i dagens 
anledning var åben på en lørdag, blev der sat op til 
middag i gården og de lune retter kunne nydes ude i 
det skønne vejr. Efter første udskænkning ved nogle 
hjælpsomme JØ-studerende bag baren, bød vores 
uddannelsesleder (Per Svejstrup) velkommen.  Med 
en quiz i baglommen fik han udfordret de studer-
ende og måske ovenikøbet institutlederens kendskab 
til uddannelsen udvikling gennem årene. 
Derfra skred aftenen frem som de fleste på A-vej, 
dog med en usædvanlig fornem efterret sponsoreret 
af Jordbrugsakademikernes fagforening. 

Det var en fornøjelse at se hvordan de studerende 
blandes på tværs af årgange. Til daglig har nogle af 

JØ’ER FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM 
- af Stine Pristed - redigeret af Sarah Harder Bonde, Tov-
holder

I år blev Jordbrugsøkonomiuddannelsen 
til for 25 år siden, da den udsprang fra 
agronomuddannelsen der indtil 1992 
var den uddannelse der rummede alt det 
vi i dag kender som husdyrvidenskab, 
naturressourcer og jordbrugsøkonomi.  
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8) Hvilke sygdomme vil du allerhelst kunne 
kurere? 
Glutenallergi, så kunne jeg lære at drikke øl 
igen.

9) Hvad er dit yndlingsenzym?
Cytrochrome P450. Jeg ønsker ikke at ud-
dybe…

1) Hurtigste slangetid?
11,6 sekunder. Du tænker måske at dette 
er en meget langsom tid for at drikke en øl, 
men jeg kan sgu ikke hverken tåle eller lide 
de der øl.

2) Yndlings labgrej?
Den største pipette i laboratoriet. 

3) Hvilket grundstof er det frækkeste? 
Os. Skinnende og farligt på samme tid.

4) Hvordan ser din drømmekittel ud? 
Pink, lårkort, i ruskind, mange nitter og så 
selvfølgelig lommer med køleelement så jeg 
ikke skal bruge et isbad. 

5) Hvad skal der til før en FN’er kan score dig? 
Kunne drikke tequila i stride strømme og 
være så hot at han denaturerer mine pro-
teiner.

6) Bedste drink på A-vej? 
Tequila! Og ja selvfølgelig cider til beerpong! 
Tør du udfordre mig? 

7) Titrering på første date- go eller no-go?
Det kommer an på hvor godt der bliver ti-
treret. Et dårligt titreringsarbejde er ligesom 
en forvirret studerende der ikke kan drikke 
tequila… umuligt at blive tændt af. 

SIDE 9 BIOTEKKER
Mathilde Bech Strube
I denne udgave af FN’s Nyt kan du 
møde Mathilde, som læser biote-
knologi på 3. år. Her er de 9 hur-
tigte til Mathilde.

- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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”Vi så gode eksempler på, hvordan ejerskiftet 
foregår og hvordan landbruget har udviklet sig fra 
at være en bondemand til direktør i et landbrug. 
Karussellen var især interessant. Den kunne malke 
mange flere køer end behovet er, men alligevel 
havde han investeret i den. Dette er et godt eksempel 
på at vi kan se det hele i praksis, hvad vi har lært til 
forelæsningerne. ” - Casper Ladefoged. 

Onsdag eftermiddag var vi på besøg i den store nye 
tvillingesvinestald, som Niels Blem har indviet i 
marts 2018. 

”Spændene at se hvordan stordriftsfordele kommer 
praktisk til syne i form af udvidelse af grisestalde og 
nye og tidsbesparende tiltag - Jonathan Ramati

Her var der mulighed for at holde de små søde grise, 
og se hvordan den nyeste teknologi både forbedrer 
grisenes og medarbejdernes velvære. Derudover 
hørte vi, hvordan han har båret sig ad med at bygge 
en så stor stald for mange millioner både økonomisk 
og praktisk, men også hvordan det nu muliggør at 
optimere arbejdsdagen.

Det var spændene at høre om de administrative og 
økonomiske udfordringer de enkelte landmænd 
har.” - Christian Brøndum

Torsdag formiddag stod i minkenes tegn. Minkav-
leren Peter Hindbo bød os velkommen på hans 
minkfarm, som lige havde fået hvalpe. De store lyse 
stalde og minkenes velvære var det vigtigste for 
landmanden, så vigtigt, at han helt har uddelegeret

På Jordbrugsøkonomi 1. årgang er der en del, som 
ikke kender til den danske landbrugssektor. Da 
lektor Jens-Martin Bramsen afholdte forelæsninger 
i Produktionsøkonomi, blev mange udfordret på 
manglede indsigt i sektoren, hvilket var frustrerende 
for dem. 

Derfor tog vi tre studerende, som kommer fra land-
bruget, tyren ved hornene og ville vise dem, hvad 
det er vi kan komme til at arbejde med. For hvem 
kan arbejde med og rådgive nogen, om noget man 
ikke ved noget om? 

D 8-10 maj, lykkedes det os at drage til Jylland, 
takket være JA og IFRO, som har støttet turen. 

Formålet med turen var at se de primære produk-
tioner i Danmark - Mælkeproduktion, Svineproduk-
tion, Planteavl og Minkavl. 

”Det var sjovt at se, hvordan det reelt set er. Hvor 
store forhold og hvor mange penge der er invest-
ereret i disse kæmpe produktioner” - Frederikke 
Simonsen.

De gode vejr bød os velkommen på den store 
mælkeproduktion hos Asger Christensen i Jordrup, 
hvor han viste os rundet i de store åbne stalde, hvor 
vi var heldige at se en kælvning. Derudover så vi 
hvordan malkekarrusellen virkede, og hvordan 
denne teknologi er blevet optimeret, både i forhold 
til tidsbesparelse og koens velvære. 

JØ’ER TILBAGE TIL RØDDERNE 
- af Katrine Rosendal - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder
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forklaret, og også hvordan ny teknologi hele tiden 
bliver bedre og bedre, så der er nye muligheder for 
at optimere. 
Ud over de spændende forklaringer, fik vi også lov 
til at prøvekøre hans traktor. 

Vi håber for fremtidige årgange, at en lignende tur 
kan blive arrangeret, da det er enormt studierel-
evant. Det er efter vores opfattelse, at man ikke kan 
have en holdning, uden at vide og have set hvordan 
det faktisk foregår. Alle danske landmænd vil med 
glæde åbne dørene for den danske befolkning, så det 
er bare om at komme afsted!

Arrangør: 
Mads Fransen
Mathias Jürgensen
Katrine Rosendal

Skrevet af Katrine Rosendal.
Ved spørgsmål: cxn608@alumni.ku.dk 
eller 60 44 52 03. 

arbejdet i marken, som han nu forpagter ud. Denne 
beslutning er et glimrende billede af, hvordan man 
som stordrift må prioritere sine forpligtelser, og 
erkende hvor man er bedst. 

”Efter besøget har jeg fået det meget bedre over 
mink og pels industrien. De små dyr har det jo 
godt” - Kirstine Ahle

Udover opdagelsen af minkene, har denne produk-
tion også forarbejdningsdelen på gården, som den 
eneste af alle produktioner. De skinner minkene, så 
de er helt klar til salg på Copenhagen Fur. 

”Jeg var meget begejstret for de små mink. Det 
er sjovt at følge deres levetid. Og så er de søde og 
bløde. ” Mie Blomberg

Sidste stop på Jyllandsturen var hos Jens-Martin 
Bramsen i Haderslev. Han har planteavl og glædede 
sig til at vi skulle komme på besøg, så alt det han har 
prøvet at fortælle os til forelæsningerne, nu kunne 
vises i stedet for. Hvordan tingene har sine årstider 
og hvordan et sædskifte fungerer, var blandt andet 
noget af det, som han fortalte meget om, da dette er 
så vigtigt for en optimal produktion. 

”Jeg er overrasket over, at der ikke blev brugt flere 
kemikalier til så store marker. Jeg blev overrasket 
over, hvor dedikeret en landmand er overfor sin 
gård og hvor meget han gør for det. Det er ikke et 
arbejde - det er en livstil.” Line Andersen

Opbevaring og brug af kemikalier og korn blev 

JØ’ER TILBAGE TIL RØDDERNE 
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kød og æg lå naturpleje, Foulum og SEGES laboratorium 
også på programmet. 
Som fløden på toppen havde arrangørerne fundet på at 
spørge to omkringliggende landbrugsskoler, om de ville 
danne rammerne til overnatning for en flok unge men-
nesker fra den anden side af både Lillebælt og Storebælt. 
I den forbindelse åbnede begge landbrugsskoler torsd-
agsbaren (den ene på en onsdag), og der blev slået med 
søm og drukket fadøl i den gode sags tjeneste. 
Alt i alt kan vi vidst igen i år kalde turen for en succes. 
Tak til alle der deltog! 

A-vej
Hvert år er Acaciavej vores elskede universitetsbar så sød 
at stille diverse fredags-barer, og i dette tilfælde onsdags-
barer til rådighed for de forskellige interessegrupper og 
faglige foreninger på campus. Onsdag d. 9. Maj faldt 
denne opgave til Husdyr-
brugsgruppen, og vi åbnede 
saloonen i bedste western 
stil. 
Vejret var varmt og øllen 
var kold, så ”the basics” var 
under kontrol. Vi havde en 
fest som altid, og var glade 
for i gad at komme forbi og 
feste med os! 

Siden sidste udgave af FN’s Nyt kan man vidst godt sige 
at Husdyrbrugsgruppen ikke har stået stille, men det 
gør vi nu heller aldrig. Vi har nemlig en masse aktive 
medlemmer der sætter tid og engagement af til diverse 
spændende arrangementer – og de er jo faktisk for os alle 
sammen. Det handler bare tit om dyr – men det ligger nu 
også lidt til højrebenet synes vi.. 

Jyllandstur
Traditionen tro har 
vi i år afholdt Hus-
dyrbrugsgruppens 
jyllandstur, som altid 
ligger i mellemugen 
mellem blok 3 og 
blok 4. Konceptet er 
enkelt – vi besøger 
så mange husdyrproduktioner, forskningsinstitutioner 
vejsidelandbrug som muligt, og får en faglig  dialog med 
dem der har jorden mellem neglene. Så i dagene d. 18. til 
d. 20. april forvildede 32 husdyr-glade studerende sig ud 
på en mindre Road trip til det kolde Nordjylland, som 
dog viste sig at blive de 3 første officielle sommerdage i 
Danmark. Det var nu meget heldigt, for det havde vi altså 
også bestilt!

I tre minibusser bærende navnene ”Kålhøgen”, ”Krås-
basse” og ”Molboen” samt personbilen ”Bette Jen” 
begav vi os på eventyr. I år slog vi vej forbi et par kyl-
lingeproduktioner, både økoæg samt slagtekyllinger af 
både konventionel og økologisk art var på programmet. 
Rokkedahl var stedet for slagtekyllingerne, og her fik vi 

bl.a. set deres nybyggede 
selvejede slagteri og 
snakket om diverse an-
derledes initiativer. Disse 
i form af bedøvelse med 
gas i stedet for strøm, 
samt et forsøg på bedre 
kødkvalitet med tørring 
ved brug af luft i stedet 
for vand. 

Ruud’s malkegeder fik vi 
også besøgt. Måske i har 
hørt om ham fra Land-
mand søger kærlighed? 

Hertil skal det nævnes at trods programmet ikke fik ham 
på sporet er nu han officielt af markedet. Og de økolo-
giske poppelgrise fra Hestbjerg økologi skulle vi heller 
ikke undvære. Her går søerne løse ude på faremarken, 
og hvis man er heldig får lov at snakke med en nysgerrig 
pattegris på den anden side af hegnet. Foruden mælk, 

HUSDYRGRUPPEN BERETTER 
- Sarah Harder Bonde og Naja Christensen Thomsen
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og høre om jobmuligheder i fremtiden og snakke med 
tre mennesker som alle havde en forskellig vinkel at byde 
ind med. 
Camilla K. Højgaard arbejder som ErhvervsPhD studer-
ende med fodring af diegivende søer hos SEGES Svine-
produktion i København og Aarhus Universitet.
Johannes G. Madsen arbejder som Technical Service 
Manager hos Evonik der sælger aminosyrer, probiotika 
og andre additiver til dyrefoder over hele verden.
Merete L. Andersen arbejder som Chefkonsulent i Land-
boNord SvineRådgivning og er som Rådgivningschef for 
Agriculture også en del af chefgruppen.

Upcoming events: 
Sommerfest
På Fredag d. 1. Juni holder Husdyrbrugsgruppen som 
nævnt Sommerfest. Location er plænen, og der er dømt 
øl, spil og lej og lækre ting på grillen (dog ikke nosser). 
Det kommer til at blive skide hyggeligt, og vi satser som 
altid på godt vejr. 
Arrangmentet koster 50 kr. og med billetten får du af-
tensmad, en velkomstdrink og vores alt for lækre selskab. 
Så kom glad, og husk eget alkohol! 

Roskilde Dyrskue med Husdyrbrugsgruppen 
I år har Husdyrbrugsgruppen igen fået en ny idé, og 
denne gang går det ud over Roskilde Dyrskue. Der var 
nogle kloge hoveder der tænkte, “Skulle vi ikke være 
frivillige på Dyrskuet?” 
På den note blev dyrskuet kontaktet og vi har fået et 
ubegrænset antal pladser - dvs. tilmeldingsfristen er dog 

overskredet, men der har været stor entusiasme for ar-
rangmentet. 
Det går helt simpelt ud på, at vi får en platform hvor 
vi skal være med til at fortælle besøgende - unge som 
gamle, om de dyr der bliver fremvist. Det kan være du 
skal disekere en ko-mave, snakke om grisens anatomi 
eller noget helt tredje!  
Vi synes ihvertfald det lyder super spændende og glæder 
os til at høre mere når i kommer hjem. 

I år har Husdyrbrugsgruppen besluttet af det svimlende 
overskud der blev genereret skal gå til dette års som-
merfest, som løber af stablen d. 1. Juni. På den måde kan 
vi alle få gavn af vores dejlige aktive medlemmers flotte 
arbejde. 
En sidste tak til vores altid skønne ædruvagter! I gør en 
hver barvagt nemmere at tage! Og tak til alle der kom og 
hjalp med at rydde op næste morgen, vi blev færdige på 
record-tid, og det er kun takket være det skønne engage-
ment. 

Virksomhedsbesøg hos Copenhagen Fur, auktionsdag 
Husdyrbrugsgruppen har det seneste år afholdt tre mink-
arrangementer, hvoraf det sidste i rækken bestod af en 
rundvisning i Copenhagen Furs auktionshus samt labo-
ratoriet. Copenhagen Fur er et auktionshus som afholder 
det meste af Danmarks skindsalg. Som de tidligere har 
gjort lejede de os en 
bus tur/retur til Cam-
pus, samt de bød på 
lidt til ganen, hvilket 
kun gjorde det ekstra 
attraktivt at deltage 
i. I auktionshuset 
stod en Agronom 
klar til at modtage 
de knap 20 deltagere. 
Her fik gruppen 
mulighed for at se en 
del af skindlagerne 
samt at overvære en 
igangværende auk-
tion. Ligeledes blev laboratoriet, som primært varetager 
kontrol og tjek af Plasmacytose fra landets minkfarm, 
fremvist.
Gruppen blev taget rigtig godt imod og fik rig mulighed 
for at stille detaljerede spørgsmål, samt at få en dybere 
forklaring på de spørgsmål man nu måtte have. Ligeledes 

bidrog denne 
tur til at give 
en endnu bedre 
helhedsforståelse 
til det at pro-
ducere minkskind, 
samt at forstå det 
økonomiske as-
pekt i at leve af sin 
produktion.

Røgtertræf 
Tirsdag d. 15. Maj var der Røgtertræf med Foreningen af 
Danske Svinekonsulenter (FaDS) som vært. Her kunne 
uddannelser som Husdyrvidenskab, Animal Science, 
Jordbrugsteknologi, Veterinærmedicin og lign. komme 

HUSDYRGRUPPEN BERETTER 
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samarbejde med en gruppe, at lave en analyse af pantsys-
temet i British Columbia, der på nogle områder faktisk 
er bedre end det danske. Der er dog nogle service og 
anvendelsesspørgsmål, hvor vi i Danmark stadig har en 
bedre model og derfor formår at genanvende flere embal-
lageressourcer end man relativt set gør i Canada. 

Emilie Worm Hansen
Jordbrugsøkonomi 2015

Jeg var så heldig at få en plads 
gennem KU på University of 
British Columbia (UBC) og 
tilbragte derfor 5. semester i 
Vancouver i efteråret 2017. På 
JØ har vi en del valgfrie ECTS 
points og jeg så derfor god mu-
lighed for at bruge min valgfri-
hed på universitetet i Vancouver, 
imens jeg oplevede den flotte og 
overvældende natur i jordens 
eneste tempererede regnskovsområde. 

Jeg har selvfølgelig benyttet lejligheden til at se Canada 
også. Jeg startede i Montreal, da en af de andre på JØ 
skulle læse på McGill der. Derefter tog jeg videre til Van-
couver i British Columbia. Byen i sig selv bød på mange 
dejlige oplevelser, specielt fordi Vancouver er et kæmpe 
kludetæppe af nationaliteter og kulturer. Hvis man al-
lierer sig med en Canadier, er der mange små skatte gemt 
rundt omkring i byen i form af restauranter, cafeer, bu-
tikker, udstillinger og andre gemte steder. Fra Vancouver 
tager det en lille bustur at komme til talrige vandreruter 
og bjerge, som er fantastiske både med og uden sne på, 
og ikke mindst Whistler. Der er heller ikke langt til the 
Rocky Mountains eller ned syd på til Seattle i USA. Jeg 
har gjort hvad jeg kunne for både at opleve studiekul-
turen i Canada og se naturen i og omkring provinsen 
British Columbia. 

På UBC havde jeg Economics of the Environment, Intro-
duction to Finance og International Agricultural Devel-
opment. Fagene var fordelt på flere fakulteter, så jeg har 
derfor set en bred vifte af hvad UBC kan tilbyde. 

For mig har det været spændende at opleve grønne 
tanker om ressourceknaphed fra et andet lands pers-
pektiv, og det har gjort selv hverdagen studierelevant, da 
Canada er noget længere fremme i forhold til sortering 
af skrald, end Danmark er. Eksempelvis endte jeg med, i 

SKAL DU PÅ UDVEKSLING? 
- af Emilie Worm Hansen - Sarah Harder Bonde, Tovholder

To do liste for udveksling: 
1. Dan dig et overblik over mulighederne og find 3 
prioriteter.
a. Hvis de har noget tilfælles er det nemmere at sælge 
ideen i den motiverede ansøgning.
2. Find fag der ser spændende ud, og som du mener 
kan give dig det du leder efter.
a. En fed faglig vinkel, en anden undervisningsform, en 
anden eksamensform eller noget helt andet.
3. Skriv en fed ansøgning. Og få din plads. 
4. Så tidligt som muligt skal du danne dig et overblik 
over økonomien forbundet med udveksling.
a. Årgangen over dig har nok en liste over fagligt rel-
evante legater.
b. Ellers led efter legater hos: din fagforening, din by/
kommune, banker, legatbøger ol. 
c. Det er ikke i det her semester du skal spare. 
5. Overvej om du vil bo på eller udenfor campus.
6. Følg deadlines for ansøgningen til universitetet, fag, 
evt. visum og andre nødvendigheder. 
7. Tag afsted, få en oplevelse for livet, og nyd det. 
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hinanden at kende på godt og ondt, når man ved fælles 
hjælp skaber en fed revy sammen.
Alle, der har lyst, kan være med i revyen. Vi er en tværfa-
glig forening på Frederiksberg Campus, så der er rig 
mulighed for at møde studerende fra både andre stud-
ieretninger og årgange. Man behøver ingen scene-, sang- 
eller danseerfaring for at være med – i bandet skal man 
dog kunne spille et instrument. Der er noget at lave for 
alle, også hvis man helst ikke vil på scenen, men hellere 
vil hjælpe til bag kulissen. 
Lea og Janne er med deres hhv. 3 år og 5 år på Gim-
lescenen enige i, at man nemt kan blive afhængig af, 
ikke mindst opmærksomheden på scenen, men også det 
fantastiske sammenhold man har i mellem revyister, men 
også sammen med coolierne. 

Tilbage er der bare at gøre klar til den sidste forestilling i 
år, for derefter at tage til Smediefest sammen med resten 
af campus.
Faktaboks om Smedierevyen:
- Revyen bliver hvert år fremført i forbindelse med Sme-
diefesten – i år d. 18. og 19. maj med 2 forestillinger om 
fredagen (kl. 15 og 18) og 1 forestilling lørdag (kl. 18). 
- Revyen har eksisteret på Frederiksberg campus siden 
1906, først under navnet Veterinærrevyen, men siden 
1977 under navnet 
Smedierevyen.
- Revyen har i 
år talt 17 revyister 
og 10 bandm-
edlemmer. 
- Flere undervisere 
har faktisk været 
med i revyen – så 
man kan altså godt 
blive til noget alli-
gevel, selvom man 
bruger 10 dage i 
maj på at grine og 
gøgle. 
- Funfact: Faktisk 
har Frank Hvam, 
Jan Gintberg og 
(meget kort) Casper Christensen også været med i Sme-
dierevyen, dengang de læste på campus. 
- Hvis du kunne tænke dig at være med i Smedierevyen 
næste år, så like ”Smedierevyen” på facebook så du kan 
følge med i kommende arrangementer, eller skriv en mail 
til smedierevyen@gmail.com.

Det er lørdag eftermiddag, og om få timer har vi vores 
sidste forestilling i år. I går havde vi præmiere for en 
næsten fyldt sal kl. 15, og til forestillingen kl. 18 var 
Gimle fyldt til bristepunktet – ja, vi måtte endda sende 
folk ud pga. pladsmangel.  Man er altid høj efter at have 
været på scenen. Den energi man lægger i at lave revyen 
og stå på de skrå brædder foran et publikum, får man 
100x igen, når publikum græder (af grin), klapper og 
hujer – eller sågar kaster undertøj på scenen (i hvert fald 
til generalprøven, hvor Smediefestens coolier er vores 
forsøgskaniner). 

Vi siger, at vi har lavet revyen på 10 dage. Men i vir-
keligheden er vi startet måneder forinden med intro/
skriveaften, ostefræs (sammen med Smediefesten) og 
hyttetur, hvor vi først hverver nye revyister og bandm-
edlemmer, for derefter at skrive løs på sketches og sange. 

I selve revyugen, der i år har været fra d. 10.-20. maj, 
starter vi med at tage alle revyens rekvisitter og kos-
tumer ned fra loftet, hvor alle rusturene også har deres 
ting opbevaret. Derefter bliver mødelokale 1 (det der 
normalt er A-vejs garderobe) indrettet med tøjstativer, 
syborde og et hjørne med pap og maling. Her kan man 
de næste par dage finde revyister, der selv ud på de sene 
nattetimer bakser med at lave fx et isbjørnehoved af 
papmaché, et fiskekostume eller et nøgenkostume, der 
skal bruges til en sang om dendrofili. Det er først fredag 
aften i revyugen, det besluttes hvilke sketches og sange 
der skal med. Så med under en uge til første forestilling 
er der travlt. Der skal øves på scenen, og i bandrummet 
hjælper kapelmesteren med at finde ud af, hvilke to-
nearter sangerne skal synge i. Mandag får revyen besøg af 
et panel bestående af 3 udefrakommende personer, som 
med konstruktiv kritik og gode råd er med til at sortere 
(det værste) skidt fra kanel i revyens sketches. 
I løbet af revyugen kan det nogle gange føles uoversk-
ueligt, og man kan have svært ved at se, hvordan man 
nogensinde skal nå at blive færdig på den korte tid, der er 
til rådighed. Alligevel lykkes det dog altid, og undervejs 
har man fået venskaber for livet, for man lærer virkeligt 

BERETNING FRA SMEDIEREVYEN 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

- af Lea Hau Andersen & Janne Barner Hanquist Jensen, redigeret af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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iteter. Vi havde en skøn tur med masser af hygge, 
og det er sådanne ture og arrangementer der gør, at 
vi har det super sjovt og godt sammen. Man bliver 
hurtigt som én stor familie og det er bl.a. sådan at de 
famøse vejledernavne bliver til. 
 
Det tager tid at planlægge en god rustur, og det sæt-
ter alle rusvejlederne meget tid af til at gøre, så vi er 

klar til studiestarten. Vi holder møder, 
kurser og hytteture som Prærus, for at 
blive rystet godt sammen, men i høj 
grad også for at skabe de perfekte ram-
mer for alle de nye studerende. 

Alle rusvejlederne fra FN/FB glæder sig 
til at tage imod de nye studerende og 
de kan godt glæde sig, for det bliver de 
bedste rusture!

Helena Sato aka Namnam
Ruskontakt for FN 
Rusvejleder på KUrea

Hvert år drager omkring 50 rusvejledere fra FN/
FB afsted til tre forskellige destinationer i Danmark. 
Rygsækkene er pakket, de farverige og finurlige 
tights er taget på og de har massere af flydende god-
ter med. De skal på den årlige Prærustur, som er en 
3 dags tur fra fredag-søndag for rusvejlederne, hvor 
de lærer hinanden rigtig godt at kende og planlæg-
ger rusturene for de kommende nye studerende. FN/
FB har tre rusture i alt: KUla, KUnec Hry og KUrea.

I år tog de tre ture til hhv. Lolland, Vordingborg og 
Karrebæksminde. Hver tur mødtes tidligt på Fred-
eriksberg Campus, hvor de sidste ting blev pakket. 
Da vi selv skulle stå for transport, kørte nogle i egne 
biler og andre med det offentlige. 

Jeg er selv rusvejleder på KUrea, som tog med det 
offentlige til Karrebæksminde i en hyggelig hytte 
med gode udendørsarealer. Vi startede med at spise 
brunch på Campus, og hygge fra morgenstunden af. 
Senere tog vi mod Karrebæksminde, hvor vi kørte 
i tog, bus og bil, inden vi nåede frem til hytten, 
hvilket også er den hytte, der bruges til den kom-
mende rustur for KUrea. Vi kunne derfor udforske 
grunden lidt til planlægning af løb og andre aktiv-
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Hvert år tager de kommende rusvejlere-
de på det sagnomspune Prærus. Helena, 
som er rusvejleder, fortæller her lidt om 
hvordan det gik til. 




