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Pilene peker oppover 
 
Det gjelder i alle fall for instituttets resultater i forskning og undervisning. 
Både tallene for forskningspublisering og studentproduksjon viste en pen 
økning fra 2008 til 2009.  Antall publiseringspoeng økte med 24%, til 27,9 
poeng, og endte dermed tett på vårt mål, som var 28 poeng. Antall poeng pr 
fagårsverk økte fra 0,6 til 0,9, mens snittet for UMB var 0,7. (For de 
uinnvidde: En artikkel i en journal på nivå 1 gir 1 poeng, en artikkel i en av 
de 20% ”beste” journalene gir 3 poeng. Poengene deles på antall forfattere.) 
Spesielt gledelig er det at flere forskere enn før har bidratt med publisering. 

I vår andre hovedaktivitet, undervisning, var det også pen økning i 
produksjonen. Antall ”heltidsekvivalenter ” (60-poengsenheter) økte med 
17% til 441. Gjennom det siste året har også antall registrerte studenter i 
instituttets studieprogrammer økt med 20%, fra 380 til 456. Det er derfor 
grunn til å vente fortsatt økning i vekttallsproduksjonen. Den oppvakte leser 
vil se at antall heltidsekvivalenter var større enn antall registrerte studenter. 
Det skyldes at mange av instituttets emner tas av studenter fra andre 
institutters studieprogrammer – for  eksempel ex.phil., bedriftsøkonomi, 
organisasjonsteori og grunnleggende økonomi. 

Det har vært mye kritikk av ”tellekantene” i norsk forskning, av å 
prøve å ”summere epler og pærer” og lage en felles målestokk for forskning 
på tvers av fagområder. Også innen hvert fagområde er det store 
kvalitetsforskjeller som vanskelig kan fanges opp i et grovmasket system. 
Men det er kanskje i forskning som i Olympiske leker? Bak hver gullmedalje 
ligger det mange treningsløp, kretsmesterskap og nasjonale mesterskap. I 
forskning kan det også være slik at man ikke kan basere seg på bare å 
publisere det ene, paradigmeskiftende verket. Det ville være rart om det ikke 
var noen positiv korrelasjon mellom antall vitenskapelig publikasjoner og 
varige bidrag til innsikt og forståelse. Vi gleder oss i alle fall over økningen i 
poeng og studenter, men er opptatt av at det også må være kvalitet i det vi 
gjør. 
 
Ragnar Øygard, instituttleder 
 
Professoropprykk 
 
Bente Halvorsen er gitt opprykk til professor II i energiøkonomi etter 
kompetansevurdering utført av en sakkyndig komité (professorene Mette 
Bjørndal, Lennart Hjalmarsson og Ole Gjølberg). Vi gratulerer! 
 
Første dr.philos. ved IØR! 
 
Dag Standal, seniorforsker ved SINTEF, ble tildelt graden dr.philos. av 
Universitetsstyret 25 februar etter at han 12. februar hadde forsvart sin 
avhandling "Om kapasitetsbegrepet i moderne fiskeriforvaltning".   
Dette er den første dr.philos.-graden som er tildelt ved IØR etter at UMB 
innførte graden i 2005 - til avløsning for dr.agric.-graden. 
 

 
 
Dr.philos. Dag Standal sammen med opponentene. Fra venstre: professor 
Jesper Raakjær (Aalborg Universitet), Dag Standal, professor Atle 
Guttormsen (UMB) og professor Abraham Hallenstvedt. 
 
Internasjonale gjesteforskere 
 
Instituttet er for tiden vert for tre unge gjesteforskere som er i Norge 
med Yggdrasil-stipend fra Forskningsrådet. Det er: Maria Bonaria Lai, 
Universitet i Cagliari, Italia; Assem Abu Hatab, Northwest A&F University, 
Kina (opprinnelig fra Egypt); Arthur Nagorka, Warsaw University of Life 
Sciences (SGGW), Polen. De vil arbeide ved instituttet i to-tre måneder. 

 
 
 
Fire utlyste stipendiatstillinger ved IØR: 
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65012 
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65013 
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65223 
 
Rektorkandidat fra IØR 
 
Tidligere instituttstyrer Ole Gjølberg har svart ja på en anmodning fra 
mange kolleger ved ulike UMB-institutter om å stille som kandidat ved 
rektorvalget ved UMB i april. Valgprogrammet er ennå ikke helt klart, men 
det vil nok dreie seg om slike ting som å styrke UMBs svake økonomi, samt 
styrke studentrekrutteringen og forskningen. 
 
I media 
 
Normann Aanesland hadde en kronikk  på  Forskning.no 17. februar: ’Plikt 
og regulering gir passivitet i landbruket’  
http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/242795 
 
Normann Aanesland  og Olaf Holm hadde  innlegg i  Nationen, 26. januar, 
om den nye Jordloven ( 2009): ’Jordleier – helt på jordet’. 
 
Normann Aanesland hadde innlegg  i Stortinget  2. februar for Høyres 
eiendomsrettsutvalg: ’Jordleie og kapitalforvaltning i landbruket’. 
 
Diverse aktiviteter 
  
Eirik Romstad deltar på OECDs workshop "Disaggregated Impacts of CAP 
Reform" i Paris, 9.-10. mars. 
 
Eirik Romstad deltar på møte i EU-prosjektet PRIMA 
(https://prima.cemagref.fr/) i Brno i Tsjekkia, 27.-29. mars. 
 
Ole Gjølberg deltok i debattpanel om landbruk og landbrukspolitikk på den 
store Bioforsk-konferansen 10. februar. Debatten dreide seg om store tema, 
som bl.a. verdens matforsyning, fattigdom og sult, miljø og norsk landbruk. 
 
Stein Holden var på oppdrag for NORAD i Malawi i perioden 30. januar-13. 
februar – ”Review of the Agricultural Development Program - Support 
Project” som finansieres av Verdensbanken og norske myndigheter. 
  
Stein Holden presenterte rapporten ”Yara and the fertilizer industry in 
Malawi” på et seminar arrangert av Kirkens Nødhjelp i Lilongwe, Malawi, 
10. februar. 
  
Stein Holden var medarrangør av workshop om ”Land reforms in Asia and 
Africa: Impacts on Poverty and Natural Resource Management” i Beijing, 24-
25. januar. Se: http://www.efdinitiative.org/centers/china/news-press/news-
archive/2010/impact-of-land-reforms-on-poverty-and 
 
Kjell Gunnar Hoff var i Riga 11. februar i forbindelse med vår deltakelse i 
Riseba-prosjektet, og holdt innlegget ’Executive Programs in Latvia 
Compared to International Standards and some Challenges in  Entrepreneurial 
Teaching’ på en sammenkomst for Latviske beslutningstakere fra næringsliv 
og offentlig forvaltning. Møtet fant sted i den britiske ambassaden. Det ble 
også holdt innlegg fra bl.a. representanter fra Oxford University og fra 
Universitetet i Wuppertal. 
 
Kenneth Løvold Rødseth holdt foredraget ”Cost Minimization and the 
Environment: The Case of Norwegian Salmon Farming” på workshopen 
“Global market models for fish and fish products”,  København, 13.-14. 
januar. 
 
Artikkel i Science 
 
Atle Guttormsen er medforfatter av en artikkel publisert i tidsskriftet Science 
(’Sustainability and Global Seafood,’ 12.2.2010, 327:784-786) som tar for 
seg hvordan matsikkerheten til milliarder av mennesker er truet fordi 
infrastrukturen for fiske i mange utviklingsland er for dårlig: 
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Returadresse: 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning 
Postboks 5003 
1432 ÅS 
Telefon: 64 96 57 00 
Telefaks: 64 96 57 01 
 

http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/242762 
http://www.uis.no/nyheter/article23056-12.html 
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/verdens-sjomatforsyning-i-fare 
 
Publisering: 
 
Watt, J., S. Navrud

 

, Z. Slizkova and T. Yates 2009: Economic Evaluation. 
Chapter 7 (189-214) In Watt, J., J. Tidblad, V. Kucera and R. Hamilton (eds.) 
2009: The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage. Springer. 306 pp.  

Stein Holden

  

 and Rodney Lunduka (2010). Yara and the fertilizer industry in 
Malawi. Understanding the Issues 1/2010. Norwegian Church Aid, Oslo. 

Stein Holden

  

 and Remy Sietchiping (2010). Land, Environment and Climate 
Change. Challenges, Responses and Tools. Global Land Tools Network, UN-
HABITAT, Nairobi. 

Stein Holden

 

, Klaus Deininger and Hosaena Ghebru (forthcoming). Tenure 
Insecurity, Gender, Low-cost Land Certification and Land Rental Market 
Participation in Ethiopia. Accepted for publication in Journal of 
Development Studies. 

Gjølberg, Ole: Vannverkskandalen på Romerike: Kunne det skjedd hos oss? 
Kronikk, MossBymagasin http://www.mossbymagasin.no, 4. februar 2010. 
 
 

  
Gründercamp med Lunnan og Kolstad Hansen 
 
Anders Lunnan og Svein Kolstad Hansen var hhv veileder og jurymedlem på 
”Gründercamp”, som ble arrangert på UMB 9. og 10. februar. Det var ca 30 
UMB-studenter som konkurrerte om å komme med den beste ideen til 
hvordan man skal utnytte ledig areal ved Ski Storsenter. Oppgaven bestod i å 
utforme en arena hvor man kan informere/profilere og selge 
landbruk/skogbruk og UMB på Ski Storsenter i tilknytning til dagens 
gårdsbutikk ”Den blinde Ku”. Dette skal være en møteplass og markedsplass 
hvor næringen kan profilere seg og en mulig rekrutteringsarena. 

Man ønsket en skisse til omfang av informasjon og aktiviteter; 
målgruppedefinisjon og begrunnelse for disse; en handlings- el. aktivitetsplan 
som gjør det attraktivt å besøke dette tilbudet og som gjør det til et 
destinasjonsmål i seg selv. Premien til beste gruppe var kr 5 000. I tillegg fikk 
deltakerne i vinnergruppa i premie å skygge en toppleder én dag. Studentene 
arbeidet med stor entusiasme, og det var gledelig å observere at innslaget av 
første års ØA-studenter var betydelig på de fire finalelagene. 
 

Månedens portrett: Svein Kolstad Hansen 

 

Svein Kolstad Hansen er førstelektor i 
bedriftsøkonomi, 60 år og bor i Fredrikstad. 

 

Hvor kommer du fra? 

Fredrikstad 

Dine viktigste meritter? 

Jeg var prodekan ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved høgskolen i Østfold i 7 år. I egenskap av 
nestleder i Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) ledet jeg arbeidet med å lage en plan for en 
treårig bachelorutdanning i økonomi og administrasjon. Denne planen har vært retningsgivende for ØKADM-
utdanningen landet rundt i de siste 8 årene. I 2005 fikk jeg i oppgave fra UMB å utvikle et masterstudium i 
entreprenørskap og innovasjon. Dette ble gjort i samarbeid med professor Anders Lunnan ved IØR. Denne masteren 
startet opp i august 2005. Videre har jeg sammen med gode kolleger vært medforfatter på tre lærebøker innen 
økonomistyring og regnskap. 

Hva er du mest opptatt av nå? 

Jeg er ansatt i undervisningsstilling, og vårsemesteret er fylt opp med nettopp undervisning. Jeg er involvert i tre emner 
innenfor siviløkonomutdanningen. I ett av emnene, ”Grunnleggende foretaksøkonomi”, er det over 300 påmeldte 
studenter. Disse studentene har krav på skikkelig behandling i form av underveisvurderinger, selv om de er mange. Dette 
tar sin tid. Jeg veileder noen masterstudenter i entreprenørskap som er i gang med å skrive sine masteravhandlinger. Jeg 
er også involvert i et Interregprosjekt, som blant annet tar for seg samarbeid mellom universiteter/høgskoler og 
næringslivet. 

Hva gjør du når du ikke er på jobb? 

Bruker mye tid på familien, som blant annet består av fire barnebarn fra 9 måneder til 8 år. Jeg er glad i å reise og ser 
frem til å tilbringe deler av påsken i Andalucia. Etter en slik tur bruker jeg alltid mye tid foran pc-skjermen for å 
bearbeide bildefangsten fra reisen. Jeg holder formen ved like ved å bevege meg mye ute i frisk luft. Gode fjellturer med 
utgangspunkt i hytta på Vegglifjell er favorittaktiviteten på dette området. 

Hva har du på nattbordet? 

Alltid minst ett eksemplar av tidsskriftet Digital Foto i tillegg til bøker om mine neste reisemål. For tiden kjemper jeg 
med Karl Ove Knausgård ”Min kamp 1”. Jeg fikk de tre første av Knausgårds bøker i gave til min sekstiårsdag. De vil 
sikkert bli liggende på nattbordet en stund. 
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