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Monstermaster og miljø 
 
Det er lett å skjønne at folk i Hardanger ikke vil ha en 420 kV 
kraftlinje over fjord og fjell. Folk i andre deler av landet er 
også villig til å betale økt nettleie for å få en mindre synlig 
linje med sjøkabel i Hardanger, har IØRs professor Ståle 
Navrud funnet ut gjennom betalingsvillighetsundersøkelser. 
Det handler om ganske store visuelle endringer i et landskap 
med store nasjonal betydning. (Assosiasjonene går fort til 
”Brudeferden i Hardanger” – selv om det henger trygt i 
Nasjonalgalleriet, og visstnok viser et landskap fra Sogn!) Det 
er også lett å forstå de som er opptatt av sikker strømforsyning 
til Bergensområdet. Mister man strømmen blir det ikke bare 
mørkt – da stopper det meste opp. Det som er vanskeligere å 
forstå er ”miljøprosjektet” elektrifisering av sokkelen, som 
bidrar mye til veksten i etterspørselen etter elektrisitet i 
Bergensområdet: For å redusere utslipp av klimagasser fra 
gasskraftverk som driver plattformene på sokkelen, har man 
ført fram strømkabler fra land. Naturgassen fra sokkelen blir i 
stedet sendt i rør til kontinentet hvor den brennes, bl.a. i 
kraftverk som mater strømmen inn i strømnettet – som igjen er 
koblet sammen med det norske strømnettet. Og noe av 
strømmen i dette nettet sendes så ut til plattformene på 
sokkelen igjen. Denne runddansen er kostbar: Det er høye 
transportkostnader på både gass og strøm. Det krever energi å 
pumpe gass gjennom rørene og det er betydelige energitap i 
strømnettet. Og det kreves rørgater og strømlinjer. 
Runddansen bidrar heller ikke til å redusere 
klimagassutslippene: Når vi har et internasjonalt kvotesystem 
med omsettbare kvoter, er det summen av utslippskvoter som 
bestemmer hvor store utslippene blir. Tiltak for å redusere 
utslipp i en del av systemet (installasjoner i Nordsjøen) fører 
bare til lavere kvotepris, og dermed til større utslipp i andre 
deler av systemet. Dette er en av de grunnleggende innsiktene i 
miljøøkonomi: Den minst kostnadskrevende måten å oppnå 
reduserte utslipp av klimagasser, er et system med 
internasjonalt omsettbare kvoter. Og målet om lave kostnader 
handler ikke bare om å spare penger – det handler også om å 
unngå landskapsendringer som høyspentlinjer og 
vindmølleparker utgjør. 
 
Nye studenter 
 
Det er spennende hvert år å ta i mot, og bli kjent med, en ny 
årgang studenter: Hvor mange blir de egentlig? Det er ikke lett 
å vite før et stykke ut på høsten. Det er alltid en god del som 
takker ”ja” til studieplass, men som ikke møter opp, eller faller 
fra i løpet av de første ukene – kanskje fordi de kommer inn på 
venteliste andre steder, eller finner ut at de heller vil jobbe, 
reise i militæret – eller dra på jordomseiling. Årets tall ser slik 
ut (pr 18.8): 
 
 
 
 
 
 

 
Studieprogram Antall ”ja” Antall møtt 
Bachelor 
Samfunnsøkonomi  

22 21 

Bachelor Økonomi og 
administrasjon 

108 100 

Master Development 
and Natural Resource 
Economics 

7 7 

Master Economics 15 14 
Master Entreprenørskap 
og innovasjon 

17 16 

Master Økonomi og 
administrasjon 

72 71 

SUM 241 229 
 
Men enda mer interessant enn tallene, er det å bli kjent med 
menneskene bak tallene. Vi gleder oss! 

Ragnar Øygard, instituttleder 
 
Kurs i Klima- og Miljø-økonomi   
 
IØR øker satsingen på klima- og miljø- økonomi for at våre 
sivil- og samfunnsøkonomer skal kunne bidra til bedre 
beslutninger om reduksjon i klimagassutslipp i privat og 
offentlige virksomhet og tilpasning til de klimaendringer som 
uungåelig kommer. Kurset ECN 372 i Klima- og Miljø-
økonomi vil således styrke miljøprofilen til den nye 
Handelshøgskolen ved UMB. Kurset vil belyse aktuelle 
problemstillinger som:  
- Hvordan kan individer, bedrifter, det norske samfunnet og  
verdenssamfunnet best tilpasse seg nye klimaavtaler og virkemidler? 
- Hva er de samfunnsøkonomiske kostnader og nytte-effektene av å 
redusere klimagassutslipp? 
-Hvordan verdsette miljø- og helsekostnader av klimagassutslipp? 
-Hvilke virkemidler skal en bruke for å redusere klimagassutslipp? 
-Hvordan fungerer karbon-markedene? 
-Hvordan er spillet om klimagass-reduksjoner i klimaforhandlingene? 
Lærerne for kurset er høyt profilerte miljø-økonomer, som er 
direkte involvert i Regjeringens store internasjonale klima-
skog initiativ(REDD) og i arbeidet med neste hovedrapport fra 
FNs Klimapanel (IPCC);  Eirik Romstad (koordinator), Arild 
Angelsen og Ståle Navrud. Kursstart er 3. september. 
 

I media 
 
Studirene ved den nye Handelshøgskolen ved UMB med 
sivil- og samfunnsøkonomistudier som fokuserer på miljø og 
bærekraft har fått bred omtale i mediene i sommer blant annet 
i Dagens Næringsliv (DN) 8. juli 
http://www.dn.no/student/article1933322.ece . I en senere 
leder i DN roses IØR for nettopp å skape en slik 
nisjeutdanning for økonomer. En tydelig miljøprofil integrert i   
nasjonalt godkjente sivil- og samfunnsøkonomistudier. For 
andre oppslag, se bl.a. : 
http://www.bedregardsdrift.no/id/43486  og 
http://www.smaalenene.no/jobb/article5186564.ece?service=print 
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Ståle Navrud har vært mye i mediene angående 
samfunnsøkonomiske analyser av miljøeffekter av 
”Monstermastene i Hardanger”: .Dagens Næringsliv 24. juli 
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1942548.ec
e?WT.mc_id=dn_rss;, NRK P2 Dagnytt18  4. august. 
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/224069/; og intervju i NRK 
P1 Dagnytt. 13. august.  
 
Ståle Navrud har også fått mye oppmerksomet i forbindelse 
med oppnevnelsen som kvalitetssikrer (Review Editor) i 
teamet for neste hovedrapport fra FNs Klimapanel (IPCC); se 
Østlandets Blad 9. juli http://www.oblad.no/badebyen/skal-
hjelpe-fns-klimapanel-1.5448692; Hallingdølen 8. juli, og 
Akershus Amtstidende 29. juni 
http://www.amta.no/lokale_nyheter/article5175686.ece  
 
Normann Aanesland har som vanlig vært svært aktiv i 
mediene i sommer. Han ble intervjuet i Finansavisen 25. juni: 
”Vil ta bopliktsyndere med brev”, i Kapital 25. juni: ”Bøndene 
på Tinget” og ”Gøy på landet”. Han fikk videre støtte på 
lederplass i Østlandets Blad 17. juli vedrørende 
landbrukspolitikken: ”Åpenhet om landbruksstøtten”. 
 
Normann Aanesland hadde innlegg i Illustrert Vitenskap nr 
7. 2010 : ”Hjørnetannen avslører skjult eggløsning”. Illustrert 
Vitenskap mener at neandertalernes hjørnetenner forteller at 
neandertalerkvinner også hadde skjult eggløsning på samme 
måte som moderne kvinner. Det er en påstand Aanesland ikke 
er enig i. Han mener at forskerne har funnet flere andre 
opplysninger som gjør at det er sannsynlig at 
neandertalerkvinnene ikke hadde skjult eggløsning.   
 
Nytt prosjekt 
Handelshøgskolen ved UMB v/Bernt Aarset er representert i et 
konsortium som nettopp har fått 15 mill NOK fra 
Forskningsrådet til følgende 3 års-prosjekt: "Governing food 
in a globalising environment: Innovation and market strategies 
in Norwegian food supply chains (GOFOOD)". Konsortiet 
består av IØR-UMB,  NILF, SIFO og Bygdeforskning.  
 
Frokostseminar 
Faisal Mehmood Mirza (PhD student IØR) gir 
presentasjonen:” Transmission Congestion and Market Power 
in Norwegian Electricity Market”, 27.august  kl.09.00 i  IØRs 
lunsjrom, 4. etg.Tårnbygningen.. Frokost servers 08.45. 
 
Tildeling av Ph.D grader 
Getaw Tadesse Gebreyohanes disputerte og ble tildelt Ph.D-
graden 25. juni. Instituttet gratulerer! “Tittelen på hans 
avhandling var:  “Commodity Prices and Market Institutions in 
Ethiopia” . Emnet for prøveforesningen var:  
“Why (most) economists like markets: Interpreting ordinary 
and implicit prices”.  Veiledere var Professor Atle G. 
Guttormsen  og Professor Gerald Shivley. 
Bedømmelseskomitéen bestod av: Professor Øystein Myrland, 

Handelshøgskolen i Tromsø; Professor Dr. Awudu Abdulai, 
Food Economics, University of Kiel; og  Forsker Eirik 
Romstad, IØR.  
 
Sosina Bezu Chiksa disputerte og ble tildelt PhD-graden  20. 
august. Instituttet gratulerer! Tittelen på hennes avhandling 
var: “ Rural nonfarm employment in Ethiopia: Participation, 
impacts and dynamics”. Professor Stein Holden var 
hovedveileder og bi-veilieder var Professor Christoffer B. 
Barrett, Department of Applied Economics and Management, 
Cornell University . Bedømmelseskomitn bestod av: Professor 
emeritus Arie Kuyvenhoven, Development Economics, 
Wageningen University, Professor Frank Asche, Industrial 
Economics, Risk Management and Planning, Universietet i 
Stavanger og Professor Kyrre Rickertsen ved IØR. 
 
Diverse aktiviteter 
Arnstein Øvrum og Kyrre Rickertsen skal presentere 
paperet: "Income-Inequalities in Food Choices and Other 
Health Affecting Lifestyles" på EAAE/AAEA seminaret "The 
Economics of Food, Foood Choice and Health" i Munchen 15. 
til 17. september. 
Ole Gjølberg og Thore Johnsens artikkel "Management of the 
Norwegian Oil Fund: The Challenges and Costs of Being 
Ethical" var blant de nominerte til Universitetsforlagets "Årets 
tidsskriftartikkel" for artikler publisert i 2009. En annen 
UMB'er, Tor A. Benjaminsen vant imidlertid prisen med 
artikkelen "Klima og konflikter I Sahel". 
Kjell Gunnar Hoff deltok på konferansen Interdisciplinary 
Research in Cost, Profitability and Performance Management 
in Manufacturing, Logistics and Service Operations i Gent, 
Belgia, 20-23. Juni og var "chair" for paper-presentasjonen 
innen temaet Research & Development 
Eirik Romstad underviste på et NOVA kurs i økonomisk 
modellering 12-13. august ved SLU. 
Frode Kjosavik holdt gjesteforelesning om "Business Ethics" 
for masterstudenter i økonomi ved Viswajyothi College of 
Engineering & Technology, Vazhakulam, Kerala, India, 29. 
juli, 2010. 
Ståle Navrud foreleste på Ph.D. Summer Schoool: 
”Environmental Accounting: Externality Valuation and Input-
Output Tools for Policy Analysis”, FEEM, Venezia , Italia, 
11- 17. Juli 
 
Publikasjon 
Angelsen, Arild (2010) Policies for reduced deforestation and 
their impact on agricultural production. PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Sciences), Early Edition. 
http://www.pnas.org/content/early/2010/07/14/0912014107.full.pdf+html 
 
Bokutgivelse 
Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff 2010: Arbeidsbok til 
Driftsregnskap og budsjettering, 5. utgave, Universitetsforlaget. For 
Kjell Gunnar Hofs mange lærebokutgivelser; se også 
http://www2.universitetsforlaget.no/hoff/ 
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