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Rekordsøkning 
Årets søkning til masterstudier ved IØR er større enn 
noensinne tidligere:  
Antall norske primærsøkere  
Masterstudium 2009 2008 Endring % 
Økonomi og 
administrasjon  

253 180 41 

Entreprenørskap og 
innovasjon 

42 22 91 

Samfunnsøkonomi 
/ Economics** 

31 20 55 

Development and 
Natural Resource 
Economics ** 

21   

Hele UMB* 907 597 52 
 *Også høyere årstrinn i 5-årige studier 
** Internasjonale søkere kommer i tillegg 
 
Det kan nok tenkes at noe av økningen må tilskrives 
finanskrisen og et vanskeligere arbeidsmarked. I en slik 
situasjon gir en god mastergrad et klart fortrinn i 
konkurransen om de gode jobbene. Økt studiesøkning er 
et nasjonalt fenomen.  Vi velger likevel å ta den sterke 
søkningen også som et tegn på at UMBs økonomistudier 
har fått et godt rykte. Økningen er en videreføring av en 
trend som har vart over flere år, også for våre 
bachelorstudier. Særlig gledelig er den store økningen til 
masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon. Det er 
også interessant å merke seg at søkerne til IØRs 
masterstudier utgjør mer enn en tredjedel av 
primærsøkerne for UMB samlet.  
 
God søkning til studiene er en grunnleggende 
forutsetning for å kunne bygge kvalitet i studiene. 
Studenter med gode resultater fra bachelor har bedre 
forutsetninger for å være med å løfte nivået i 
masterutdanningen. Vi vil arbeide for fortsatt økt 
søkning, ved å styrke tilbudet og bedre synligheten. For 
selv om søkningen har økt, er den ikke mye større enn 
det som trengs for å fylle studieplassene med gode 
kandidater. For masterstudier er det ikke nasjonalt 
samordnet opptak, slik at mange av søkerne kan ha søkt 
andre læresteder, og kan foretrekke en plass der hvis de 
blir tatt opp. Det er også mange søkere som ikke er 
kvalifisert, og ikke kan tas opp, fordi de ikke 
tilfredsstiller opptakskravene m.h.p. fagkombinasjon, 
fullført bachelor og karakterkrav (snitt: C). Vi regner 
likevel med å ha ca 115 nye masterstudenter på plass fra 
høsten av. Det ser vi fram til! 

Ragnar Øygard (Instituttleder) 
 

 
Frokostseminar  
Sted: IØRs lunchrom 9.00-10.00 (Frokost fra 08.45) 
5. juni : Alex Tatwangire,

12. juni : 

 PhD student, IØR: "Changes 
in human capital and welfare impacts in Uganda" 

Jeetendra Aryal

 
I media 

, PhD student, IØR:  “Caste 
and Land Productivity in Rural Nepal” 

Normann Aanesland
- To intervjuer i: temabladet:  “Slik planlegger du arv” 
fra Dine penger (1)Skal tette smutthull forsommer 
hytter og (2) Bestemor kan rasere hyttas millionverdier, 
29. juni 

 er fortsatt like aktiv i mediebildet:  

- Debattinnlegg: Årsaken til krisen i Nortura. Nationen 
23.juni 
- Intervjuet i Aftenspostens A-magasin 19.juni, under 
overskriften:” Boplikt er vårt siste håp for å beholde 
levende samfunn på Lyngør”. Aanesland fremholder det 
undersøkelsene viser at boplikt ikke virker 
 
Arild Angelsen

 

 utalte seg i artikkelen ”Rapport: 
regnskogspenger kan gi korrupsjon” i VG 5. juni. 

IØR arrangerete Nordisk Konferanse i  
Utviklingsøkonomi 18 - 19.mai  
Arrangementet blesvært vellykket takket være 
arrangementskomiteen bestående av Stein Holden 
(hovedansvarlig), Ann Christin Slettvold, Arild 
Angelsen, Mette Wik og Ragnar Øygard. Norges 
Forskningsråd støttet arrangementet økonomisk..  
Mange av instituttets medarbeidere presenterte papers:  
Jeetendra Aryal, Maren Backhe, Hosaena Ghebru, Stein 
Holden, Anne Prestvik, Getaw Tadesse, Alex 
Tatwangire. Program:  http://www.umb.no/ncde-2009 
 
Nytt prosjekt 
Stein Holden

 

 har fått finansiering for å gjennomføre et 
prosjekt knyttet til feltarbeidet for vårt felles Master 
program i Utviklings- og Naturressursøkonomi i 
Malawi: “Impacts of the Targeted Fertilizer Subsidy 
Program in Malawi”. Feltarbeidet gjøres i mai-juni 2009 
og analysene skal gjøres i løpet av høsten og dataene 
brukes i undervisningen for Masterstudentene samt i 
deres hovedoppgaver som de skal skrive våren 2010. 

Diverse aktiviteter 
Kjell Gunnar Hoff

 

 avholdt et seminar i case skriving 
ved Riga International Scoool of Economics and 
Business Administration (som IØR samarbeider med)  i 
Riga 3. juni.  

 

http://www.umb.no/ncde-2009�
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Kjell Gunnar Hoff´s

 

 forelesninger i Grunnleggende 
bedriftsøkonomisk analyse og Driftsregnskap 17. og 18. 
juni ble det gjort videoopptak i regi av NKS 
Fjernundervising. Samtidig kommer   6. utgave av hans 
lærebok i Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse,  
med mye nyskrevet stoff. Boken brukes av de fleste av 
de statlige universiteter og høyskoler, inkl. NHH. 

Prof. II Alan Love, Texas A&M University, besøkte 
instituttet 14.-30. juni. Han deltar på et 
forskningsprosjekt sammen med Olvar Bergland og  Ole 
Gjølberg

. 

 om flaskehalser og effektivitet i det nordiske 
el-nettet 

Geir W. Gustavsen og Kyrre Rickertsen

 

 holdt innlegget 
"The Effects of Taxes and Subsidies on Purchases of 
Healthy and Less Healthy Foods: A Quantile Regression 
Approach" ved den 3. årlige konferansen til American 
Association of Wine Economics (AAWE) i Reims, 18.-
21. juni 

Kartrine Soma

 

 holdt presentasjonen: 'Participatory 
decision support' i gruppa 'Stakeholder Participation in 
Scientific Research Discussion Group', 25. juni ved  
Wageningen Universitet, Nederland. 

Eirik Romstad

 

 holdt foredraget "Auctions: Learning 
lessons for nonmarket valuation" på PlusMinus 
workshop, Engholm, Sverige, 25-27. mai. 

Eirik Romstad

 

 deltok på workshop om Atferd i økonomi 
ved Western Washington University, Bellingham, 
Washington, 4-6. juni. 

Eirik Romstad

 

 holdt foredraget: "Auctions as a tool for 
providing environmental amenities" ved Oregon State 
University, Corvallis, Oregon 10. juni.  Samme foredrag 
ble presentert på den 16. Ulvön Conference in 
Environmental Economics, Ulvön, Sverige 16-18. juni. 

Eirik Romstad

 

 holder invitert foredrag "Auctions: 
theoretical background and empirical applications in  
Natural resources" på The Second EAAE Workshop on 
Valuation Methods in Agro-food and Environmental 
Economics, Barcelona, Spania 1-3. juli. 

Ståle Navrud

 

 deltok på møte om “Valuing Ecosystem 
Functions” ved European Environmenmt Agency i 
København, 4. juni. 

Ståle Navrud

 

 var opponent på Thomas Hedemark 
Lundhedes Ph.D. avhandling “On Valuing the 
Environment”  ved Københavns Universitet 3. juni. 

Ståle Navrud

 

 var opponent på Emma Rowans Ph.D. 
avhandling “Merging Collaborative Environmental 
Planning and Environmental Valuation” ved Queen´s 
University, Belfast Nord-Irland  11. juni. 

Ståle Navrud

 

 deltok på “Preconference on Water 
Economics” med paperet (sammen med Ian Bateman, 
David Barton  et al ): “Guidelines for Designing and 
Implementing Transferable Non-Market Valuation 
Studies. A Multi-Country Study of  Water Quality 
Improvements”,. Amsterdam 24. juni 

Ståle Navrud

- ”Valuing Lives Saved from Environmental, Transport 
and Health Policies. A Meta-Analysis of Stated 
Preferece Studies”.(sammen med Nils-Axel Braathen,, 
og Henrik Lindhjem)  

 deltok på 17th Annual Conference of the 
European Association of Environmental and Resource 
Economists (EAERE), Amsterdam 25.- 27. juni med tre 
aksepterte papers: 

- “The Value of Wetland Ecosystem Services in Europe: 
An Application of GIS and Meta-Analysis for Value 
Transfer”(sammen med Onno Kuik, Luke Brander et al)  
- “Applying the Dissonance-Minimizing Format to 
Value Cultural Heritage in Developing Countries” 
(sammen med Tuan Tran Huu) 
 
Publikasjoner: 
 
Tran Huu Tuan and Ståle Navrud

 

 2009: Applying the 
Dissonance-Minimizing Formats to Value Cultural 
Heritage in Developing Countries. The Australian 
Journal of Agricultural and Resource Economics 53;  
323–339 

Groth Tytlandsvik, Sigrun.og Ståle Navrud  2009: 
Bilister vil betale for å slippe hjorteviltpåkjørsler. 
Hjorteviltet 2009  (ISSN 1502-3729) 
http://www.umb.no/ior/artikkel/bilister-vil-betale-for-a-
slippe-hjorteviltpakjorsler  
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