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Af administrerende direk-
tør Karen Hækkerup Land-
brug & Fødevarer

I Danmark kan vi åbne for 
vandhanen og slukke tør-
sten i rent vand, og vi kan 
bade i havet, endda i Kø-
benhavns Havn. Alligevel 
er landbruget og fødeva-
reindustrien tit under be-
skydning, når miljødebat-
ten raser. 

Hvis man i stedet løfter 

blikket og ser, hvordan 
omverdenen vurderer den 
danske miljøtilstand og 
miljøindsats, så tegner der 
sig et ganske andet billede. 
Det kan man for eksempel 
se i en ny undersøgelse af, 
hvor godt EU’s miljøregler 
er gennemført i de 28 med-
lemslande.

Undersøgelsen er foreta-
get af EU-kommissionen, 
og den leverer et billede, 
som er meget glædelig for 

os, der arbejder for fødeva-
resektoren. Omvendt bør 
den vække til eftertanke 
hos nogle af de kritikere, 
som skyder på os.

Undgå madspild og spar 
på vandet
Eksempelvis fremhæver 
EU-Kommissionen den 
danske satsning på cirku-
lær økonomi som en styrke. 
Danske fødevarevirksom-
heder er blandt de førende 
i verden, når det gælder at 
recirkulere materialer og 
produkter. 

Naturens ressourcer skal 
vi værne om. Fra Landbrug 
& Fødevarers egen verden 
kan jeg nævne, at virksom-
hederne satser massivt på 
at spare på vandet. Slagte-
rier, mejerier, gartnerier 

er nødt til at bruge en del 
vand, men kan vi genbruge 
det ved at rense det ved mi-
krobiologiske processer, er 
meget vundet. 

Fødevarevirksomheder 
arbejder derfor sammen 
med teknologileverandø-
rer, universiteter og myn-
digheder om at udvikle 
modeller til at spare på det 
vand, der er nødvendig for 
at holde gang i produktio-
nen.

Den form for samarbejde 
er noget, man i udlandet 
gerne vil lære af. Det op-
lever vi gang på gang, ek-
sempelvis da Landbrug & 
Fødevarer for nylig var re-
præsenteret på et fremstød 
i USA, hvor både myndig-
heder, produktionsvirk-
somheder og vandteknolo-

gifirmaer spurgte indgåen-
de til de danske metoder og 
resultater.

EU-Kommissionen peger 
også på, at Danmark er med 
i førerfeltet, når det gæl-
der at undgå madspild, at 
fremme genbrug og genind-
vinding, at bruge ressour-
cerne effektivt og at drive 
landbrug på et bæredygtigt 
grundlag. De konklusioner 
kan jeg kun være enig i. 

Det må ikke koste at være 
duks
Undersøgelsen bekræfter, 
at Danmark er EU’s mil-
jøduks. Men hvor ville det 
være dejligt, hvis andre 
lande løftede ligesom os.

Hvis de lande, vi konkur-
rerer med, har samme høje 
standarder på miljøområ-

det, belaster de natur og 
klima mindre og kan sælge 
deres produkter billigere. 
Derfor er alle internationa-
le initiativer, der skal sikre 
fælles regler, mere end vel-
komne.

Jeg blev glad og opløftet 
af at læse EU-rapporten, 
der er et meget stærkt vid-
nesbyrd om, hvor meget vi 
gør rigtigt på miljøområdet 
i Danmark – også i land-
brugs- og fødevaresekto-
ren. Jeg vil opfordre vores 
argeste kritikere til også at 
tage sig tid til at se rappor-
ten igennem. Der er en del 
at tænker over, inden man 
næste gang går i kødet på 
os.

Udlandet giver Danmark 12 i miljø
LANDBRUGET HAR 

ORDET

Af Karen Hækkerup 
adm. direktør i  

Landbrug & Fødevarer

Radiograf 
eller radiolog
Spørgsmål: Markus skri-
ver til brevkassen, at han for 
nylig hørte om uddannelsen 
til radiograf, og at han sy-
nes, den lyderspændende. 
Da han nævnte det for sin 
far, spurgte faren, om det er 
det samme som radiolog, for 
det er der ifølge faren også 
noget, der hedder.

Nu er Markus forvirret og 
spørger, om brevkassen kan 
fortælle lidt om uddannel-
sen til radiograf – og eventu-
elt radiolog, hvis det ikke er 
det samme.

Svar: Radiograf og radiolog 
er to forskellige job, og for-
skellige uddannelsesveje fø-
rer til de to job. 

Radiografen arbejder som 
oftest på sygehusenes rønt-
genafdelinger og tager for 
eksempel røntgenbilleder og 
udfører ultralydsscannin-
ger samt MR- og CT-scan-
ninger. Som radiograf be-
tjener man meget avanceret 
udstyr, som man opnår et 
indgående kendskab til ,og 
man skal ligeledes have lyst 
til patientkontakt, idet man 
har en vigtig opgave i at in-
struere patienten i, hvordan 
han/hun skal forholde sig 

undervejs i forløbet.
Uddannelsen til radio-

graf varer i alt tre et halvt 
år. Heraf er i alt cirka ét års 
praktik på et sygehus. De 
første to år er fælles for alle 
studerende og herefter væl-
ges ét af tre specialer:

• Radiologisk billed-
diagnostik

• Nuklearmedicinsk 
billeddiagnostik

• Stråleterapi
Uddannelsen til radio-

graf udbydes i København, 
Odense og Ålborg. Radiolo-
gen er en speciallæge i radi-
ologi. Radiologen stiller - ud 
fra bl.a. de røntgenbilleder 
og scanninger, som radio-
grafen har lavet - diagno-
ser og beslutter, hvilken 
behandling en patient skal 
gennemgå. For at blive ra-
diolog skal man derfor først 
læse medicin på universite-
tet for siden hen at speciali-
sere sig inden for radiologi. 
Det er således et langt mere 
omfattende forløb end ud-
dannelsen til radiograf.

 Carsten Nielsen

Matematik  
i ferien
Spørgsmål: Stine afslutter 
HF til sommer. Efter ferien 
vil hun gerne i gang med en 
uddannelse som enten mar-
kedsførings- eller service-
økonom i København. 

Hendes problem er imid-
lertid, at hun ikke har haft 
matematik B, som er et spe-
cifikt adgangskrav på mar-
kedsføringsøkonom. Hun 
har hørt, at man kan tage 
faget i sommerferien og på 
den måde alligevel blive op-
taget på uddannelsen. Hun 
spørger, om det er rigtigt, og 
hvordan man kan søge opta-
gelse, når man endnu ikke 
opfylder kravene.

Svar: De fleste videregåen-
de uddannelser accepterer 
sommersupplering. Det 
gælder også uddannelsen 

markedsføringsøkonom på 
Cphbusiness i København.

Når Stine laver sine ansøg-
ninger på www.optagelse.
dk, får hun mulighed for at 
anføre, at hun er tilmeldt 
et suppleringskursus, som 
hun forventer at afslutte ef-
ter 5. juli. Hun skal ligeledes 
udfylde feltet ”Beståede og 
forventede beståede prøver, 
ud over den adgangsgivende 
eksamen«. På den måde kan 
hun, når hun får svar 28. 
juli, blive betinget optaget. 
Det vil sige,  at optagelsen 
er betinget af, at hun består 
sin sommersupplering. Hun 
skal så huske at fremsende/
uploade dokumentation til 
uddannelsesstedet for, at 
hun har bestået matematik 
B. Af uddannelsesstedets 
hjemmeside fremgår det, 
hvornår og hvordan doku-
mentationen skal fremsen-
des/uploades.

For at finde frem til udbud-
det af suppleringskurser 
i sommerferien kan Stine 
kigge på www.gsdanmark.

dk. Her kan hun finde de 
koordinatorskoler, som ud-
byder kurserne og via deres 
hjemmesider finde informa-
tion om kurserne samt til-
melde sig.

Som nævnt indlednings-
vist accepterer de fleste vi-
deregående uddannelser 
sommersupplering. Der er 
dermed også nogle som ikke 
gør, og det er derfor vigtigt, 
at man som ansøger under-
søger det på forhånd.

 Carsten Nielsen

Fuld- eller  
deltidsstudie
Spørgsmål: Michael er ud-
dannet personvognsmeka-
niker og har arbejdet i otte 
år, efter han blev færdig med 
uddannelsen. Han skriver, 
at han er begyndt at over-
veje at videreuddanne sig 
inden for noget med produk-
tionsteknologi. Hans fætter 

læser på produktionstekno-
logstudiet på Erhvervsaka-
demi Sjælland, og Michael 
synes, det lyder rigtig spæn-
dende. ”Kan I fortælle, hvad 
der skal til for at komme ind 
på uddannelsen?”, spørger 
han. Michael spørger også, 
om det er muligt at læse, 
mens man arbejder, da han 
har stiftet familie og har 
købt hus, ”så det kan være 
svært at klare sig for de ca. 
6000 kroner i SU”, skriver 
han.

Svar: Michael har direkte 
adgang til produktionstek-
nologuddannelsen med sin 
mekanikeruddannelse. Ad-
gangskravene er enten en 
gymnasial uddannelse med 
matematik på C-niveau eller 
en relevant erhvervsuddan-
nelse (der er en lang liste, 
som indbefatter mekani-
keruddannelserne) eller en 
anden erhvervsuddannelse 
samt matematik og engelsk 
på C-niveau.

P ro du k t ion stek nolog-

uddannelsen er en toårig 
fuldtidsuddannelse med tre 
måneders praktik på det 
sidste semester, og det vil 
derfor være svært at arbej-
de fuldtids samtidigt med 
uddannelsen. Det er rigtigt, 
at man får 6015 kroner i SU 
(før skat), og man må derud-
over tjene 12.071 kroner om 
måneden. Det beløb forhøjes 
med 27.644 kroner om året 
per barn, hvis Michael har 
fået børn, men der er stadig 
langt op til en mekaniker-
løn.

Hvis Michael vil fortsæt-
te med at arbejde på fuld 
tid samtidigt med, at han 
vil i gang med at studere, 
kan han i stedet vælge at 
læse akademiuddannel-
sen i innovation, produkt 
og produktion. Det er en 
deltidsuddannelse, som er 
tilrettelagt, så man kan ar-
bejde samtidigt med studiet, 
og den indeholder mange af 
de samme fagområder som 
produktionsteknologud-
dannelsen. 

En akademiuddannelse 
tager typisk tre år på deltid 
fordelt over moduler, som 
man kan tage i det tempo, 
som passer ind i ens arbejds- 
og familiesituation. Den gi-
ver ikke ret til SU, og der er 
deltagerbetaling. 

En del af uddannelsen kan 
tages som smart learning, 
dvs. som fjernstudium, så 
man ikke behøver at bruge 
ekstra tid på transport.

Adgangskravet til Akade-
miuddannelsen i innovati-
on, produkt og produktion 
er en gymnasial uddannelse 
eller en relevant erhvervs-
uddannelse samt mindst to 
års erhvervserfaring.

Michael kan læse mere om 
begge uddannelser på www.
ug.dk og måske vil det være 
godt, at han booker en tid 
til samtale hos Studievalg 
for at tale mulighederne 
igennem og for at få hjælp til 
ansøgningsprocessen. Han 
kan booke en tid på www.
studievalg.dk/book

 Kit Rasmussen
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